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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.№ ОА04 - 9394                                                                                             

 

 04.11. 2021 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 2021-2022 г. в Област Велико Търново 

 
             В изпълнение на Заповед № Р-168 от 15.10.2021 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. 

 

 Със своя Заповед № ОА04-8864/19.10.2021 г., издадена 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 и т. 6, чл. 6, ал.1, т. 8 от 

Закона за защита при бедствия, съм разпоредил 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 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.  

 Разпоредил 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 общинската пътна мрежа, както и местата за депонирането им; 

осигуреното финансиране на мероприятията по подготовка за зимата. 

 Изискана е информация за: заделените финансови ресурси за допълнителни разходи при 

аварийно-възстановителни работи; набелязаните мерки за взаимодействие с лицата, ангажирани 
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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; осигуряване на необходимите 

материали за обработка на пътната настилка и пешеходните участъци; осигуряване на 

населението с продукти от първа необходимост и лекарства в случай на усложнена зимна 

обстановка; обезпечаване на непрекъсваемостта на доставките на комунални услуги и 

комуникации. 

 От директора на Регионално управление по образование – Велико Търново и кметовете 

на общини съм изискал 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 изискал 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”. 

 Разпоредил 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 изискал 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.  

 

 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 бедствия. 

 

 На  01.11.2021 г. се проведе присъствено заседание на Областния съвет за намаляване на 

риска от бедствия на територията на Област Велико Търново. На заседанието бяха обсъдени  

докладите на кметове на общини, на ръководители на териториални структури и търговски 

дружества за готовността им за работа при усложнена зимна обстановка през сезон 2021-2022 

г., както и  посочени проблеми от общините, като се набелязаха действия за тяхното решаване. 
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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-20-02-5/26.08.2021г. на Областен управител  са определени състава 

и функциите на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, в съответствие с 

разпоредбите на Закона за защита при бедствия.  

Със Заповед № ОКД–20-02-2/07.06.2021г. на Областен управител е актуализиран състава 

на Щаба за изпълнение на Областния план 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 общините, 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 са 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 

 

Зимното поддържане на територията ще се осъществява от ОПУ - В.Търново, на 

основание Заповед на Председателя на управителния съвет на АПИ за организация на зимното 

поддържане, съгласувана с ГД „Национална полиция", ГД „Пожарна безопасност и защита на 

населението" и ИА „Автомобилна администрация" и Ваша заповед № ОА04-8864/19.10.2021 г.  

Предвидено е същото да обхваща периода от 01.11.2021 г. до 31.03.2022 г. 

На основание действащия Договор № РД-38-11/29.11.2019 г, за възлагане на обществена 

поръчка, фирмата изпълнител „Пътни строежи Велико Търново" АД следва към 01.11.2021 г. да 

има пълна готовност на машините и 60% на материалите за извършване на дейностите по зимно 

поддържане на републиканските пътища. 

Изготвен е от ОПУ- В Търново „План за зимно поддържане на републиканската пътна 

мрежа на територията на ОПУ - В.Търново през есенно-зимен сезон 2021/2022 г.“, съгласуван 

със Сектор „Пътна полиция" и Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението", който е предоставен на фирмата изпълнител като основа за разработване на 

Оперативния план. Фирмата изпълнител е разработила и представила Оперативния план в 

определения срок. 

Предвидените в плана дейности се изпълняват, както следва: 

1. Определени са участъците с опасност от снегонавявания и тези със съществуващи 

свлачища и опасност от падащи камъни. 

2. Съгласно чл. 30, ал. 3 и ал. 6 от Закона за пътищата, общините Г.Оряховица, 

Златарица, Павликени, П.Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол, предстои да подпишат 

споразумителни протоколи с АПИ (ОПУ-В.Търново) за съвместно финансиране на дейностите 

по ТРП и ЗП. Същите ще осъществяват зимното поддържане в градовете Г.Оряховица, Долна 

Оряховица, Златарица, Павликени, Бяла черква, П.Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол. 

3. Определени са степените и нивата на поддържане на пътищата от РПМ на територията 

на Област В.Търново. Съставен е списък и е изготвена карта на същите. 

4. Фирмата изпълнител е представила списък на участъците за зимно поддържане с 

необходимата техника по видове машини, конкретно по марки, регистрационни номера, имена 
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на техническите ръководители и водачи със съответните телефонни номера. Изготвени са схеми 

по участъци с маршрутите за движение на всяка машина. 

За зимното поддържане през сезон 2021/2022 г. на територията на Област В.Търново е 

заявена 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 2 

3. Трактор над 100к.с със СУ* 19 17 

4. Тракто до 100 к.с със СУ 3 4 

5. Автомобил СУ+ПР-7.5 м³ 51 52 

6. Автомобил ПР-5.5 м³5 2 4 

7. Лугоразпръсквач 5 0 

8. Товарачни машини* 12 15 

           Всичко 96 96 

 

Към 26.10.2021г. са осигурени 63.54 % от необходимата техника. Останалата техника е 

включена в ремонтни дейности, но ще е налична по време на зимното поддържане. 

 

5. Определени са количествата материали съобразно степените и нивата за поддържане 

на пътната мрежа, техническите спецификации, както и с разхода от минали години. За зимно 

поддържане на РПМ на територията на ОПУ - В.Търново през целия зимен сезон са 

необходими минимум 22 000 т инертни материали, 3 500 т сол и 70 т сухи химически 

материали. 

Наличните материали към момента са, както следва: 

 

 

РПС 

 

Количество материали 

съгласно плана за ЗП 

Налични материали към 

26.10.2021 г. 

Инертни 

материали /т/ 

Сол /т/ Инертни 

материали /т/ 

Сол /т/ 

РПС - В .Търново 8 400 1 875 2250 701 

РПС - Г.Оряховица 7000 735 810 1270 

РПС - Елена 2100 290 250 230 

РПС - Павликени 1650 140 240 380 

РПС - Свищов 2850 460 1100 750 

Асфалтови бази 0 0 6200 0 

Общо за ОПУ 22000 3500 10850 3331 

 

Към момента са осигурени 49,32 % от необходимите инертни материали, 95,17 % 

техническа сол и 100% химически материали. 

Поради недостатъчен капацитет на ползваните опорни пунктове, голяма част от 

наличните количества съгласно Оперативният план (6 200 т инертни материали) са депонирани 

на АБ Шереметя и АБ Русаля. Доставката на инертни материали ще продължава с цел 

поддържане на оптимални запаси през целия зимен сезон. 

6. Направен е разчет за необходимите средства за заплащане на дейностите по зимното 

поддържане на републиканските пътища. Съгласно данните от разчета, изготвен от фирмата  

изпълнител, необходимите средства възлизат на около 7 129 215 лв. с ДДС. 

7. Изготвени са 2 бр. Оперативни планове за действия при утежнени зимни условия за 

проходите „Шипка", „Твърдица-Елена" и Прохода на Републиката, съгласувани със Сектор 
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„Пътна полиция" и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" от 

областите В.Търново. Ст. Загора, Габрово и Сливен. 

8. Съставен е списък на лицата от ОПУ и фирмата изпълнител, отговорни за зимното 

поддържане сезон 2021/2022 год., с телефоните за връзка. 

9. Изготвен е график за дежурствата в ОПУ, РПС и Опорните пунктове. 

От 01.11.2021 г. ОПУ - В.Търново има готовност да предава информация в 

Ситуационния център на АПИ. 

Денонощно дежурство в РПС и ОП ще бъде организирано по заповед на УС на АПИ, от 

фирмата изпълнител.  

Предстои провеждането на неприсъствено работно съвещание по зимното поддържане 

на РПМ с участието на представители на АПИ, ОПУ, ОД на МВР и ИААА, като наред с 

установяването на готовността на ОПУ и фирмите, се организира и взаимодействието между 

съседните областни структури при въвеждане на ограничения в дадена област, налагащи 

ограничаване на движението на територията и на други области с цел предотвратяване на 

блокирането на движението в целия регион. 

 

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 – 209.050 км., от които първи клас пътна 

мрежа –  73,650 км., втори клас  – 64.1 км. и трети клас – 71,3 км. През 2021г. ще се извърши 

оглед и проверка на състоянието на общинската пътна мрежа, както и на улиците от уличната 

мрежа на гр. Велико Търново и при констатирани проблеми ще се набележат допълнителни 

мероприятия. 

 През 2020г. е проведена обществена поръчка с предмет „Извършване на снегопочистване 

и зимно поддържане на територията на община Велико Търново“. Основната общинска мрежа, 

която ще се поддържа приоритетно е 145.7 км., като останалите 63.350 км.от общинската пътна 

мрежа, само при необходимост, по искане на съответните кметове/кметски наместници.  

Фирма „Нелсен чистота” ООД ще осъществява зимното поддържане на уличната пътна 

мрежа. Фирмата разполага с база за зимно поддържане в гр. Велико Търново, както и с нужната 

механизация и персонал. Базата е оборудвана с помещение за денонощно дежурство, битови 

помещения, покрит склад за материали, открит склад за материали – депа, паркоместа за 

престой и обслужване на техниката. Фирмата разполага с 9 бр. снегорина, 7 бр. 

пясъкоразпръсквача, 2 бр. фадроми, 2 бр. малогабаритни автомобили със снегоринни 

устройства, 3 бр. 20 тонни самосвали за извозване на сняг и 1 бр. автогрейдер за разриване на 

сняг. Към настоящият момент фирмата разполага с наличност на депо в базата си с 400 т. 

пясъчно – солна смес. Договорена е доставка и в момента се изпълнява на 2000 тона пясък, 

договорени са и се очаква доставка на 1500 тона сол. 

Уличната мрежа е разпределена по степени, както следва: 

 *първа степен улици  - улици с транспортно значение, по които се извършва транзитно 

движение за други райони, квартали и изходи на града, които се характеризират с много висока 

интензивност на движението над 4000 автомобила на ден. 

Тази мрежа следва да бъде почистена до 6 часа от спиране на снеговалежа, като пътните 

платна и да се почистват без допускане на леден слой на настилката до 12 часа от спиране на 

снеговалежа. 

*втора степен улици  - улици с комуникативно – локален характер на транспортната 

дейност /обслужващи улици/, които се характеризират с интензивност на движението на МПС 

500 – 2000 автомобила на ден. 

Тази мрежа следва да се почиства до 24 часа от спирането на снеговалежа. 

Снегопочистването на тротоари и обществени места в гр. Велико Търново ще се извършва 

ръчно и машинно от ОП „Зелени системи“. За ръчното почистване са ангажирани 85 работника, 
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а за машинното – са предвидини 4 бр. моторни ръчни роторни снегорини, 1 бр. ръчен прътов 

снегорин, 1 бр. машина райдер с гребло и 2 бр. бобкат. 

За почистване на общинската пътна мрежа на община Велико Търново са ангажирани и 

„Пътни строежи – Велико Търново” АД, гр. Велико Търново. 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”. Фирмата разполага с 6 бр. комбинирани 

автомобили, оборудвани със снегоринни гребла и пясъко-разпръсквателни устройства; 2 бр. 

фадроми, челни товарачи; 2 бр. 20 тонни самосвални камиони за извозване на сняг; 1 бр. 

автогрейдер и 1 бр. автомобил с висока проходимост. 

Фирмата ще осигурява и почистването на републиканската пътна мрежа на територията на 

Община Велико Търново. 

 

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, 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 Общинско предприятие поддържане на пътни настилки (ОПППИО).  

Наличностите към момента от инертни материали са 210 т. пясък и 176 т. сол. При 

необходимост са договорени допълнителни количества.  

Изготвен е организационен план за снегопочистване на улиците, които са категоризирани 

по степен и важност в 3 групи. За тяхното почистване са планирани 1 бр. товарен автомобил 

лугоразпръсквач,  2 броя пясъкоразпръсквача; 2 бр. колесни трактори; 1 бр. колесен багер, 1 

брой бобкат и 2 бр., самосвали с гребло и пясъкоразпръсквач. Машините са подготвени за 

работа при зимни условия. Има готовност за наемане и на допълнителна техника при 

необходимост.  

Планирани са места за настаняване на закъсали хора от други населени места. За моторни 

превозни средства са предвидени два броя паркинги.  

Електроразпределение север АД – регионален център Горна Оряховица и ВиК “Йовковци“ 

– район Горна Оряховица са предприели мерки за подготовка на системите и съоръженията на 

територията на общината за работа при зимни условия. Дружеството има 20 аварийни групи за 

отстраняване на възникнали аварии на територията на общината.  

При усложнена зимна обстановка ще се оказва съдействие от сектор „Спасителни 

оперативни дейности“ към РДПБЗН – Велико Търново и др. дружества и организации 

разполагащи с необходимата високо проходима и специализирана техника. 
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Със Заповед на Управителя на ВиК „Йовковци“ са определени вида и количеството на 

техниката от експлоатационен район Горна Оряховица, която ще се включи при необходимост 

при ликвидиране и отстраняване на последствията от бедствия и аварии. При усложнена зимна 

обстановка (непроходими пътища), вследствие снегонавявания и образувания на преспи ще се 

търси съдействие от фирмата, която е в договорни отношения с общината за снегопочистване 

на общинска пътна мрежа, а при невъзможност специализираната техника от РДПБЗН – Велико 

Търново. Планирани са места за настаняване на закъсали хора от други населени места.  

Със заповед № 3133/13.10.2021г. на Кмета на Община Горна Оряховица е регламентирана 

организацията за набиране и подаване на информация през зимния период и е разпоредено 

провеждането на съвещания с кметове и кметски наместници, на които да се обсъдят и 

планират допълнителни мерки за осигуряване на нормален обществен и икономически живот 

през зимния сезон. Осигуряването на населението с продукти от първа необходимост и 

лекарства в случай на усложнена зимна обстановка ще се осъществява от съществуващата 

магазинната мрежа в общината, която позволява нормалното снабдяване на населението с 

хранителни и стоки от първа необходимост. Основно снабдяването на населението с хляб и 

хлебни изделия ще се осигурява от „Славянка” ЕАД и външни доставчици от съседни общини 

В. Търново, Павликени и Стражица. Лекарства ще се доставят от аптечната мрежа в града. 

 От 15.11.2021 г., както и при усложняване на обстановката ежедневно до 05.30 и до 17.30 

часа, кметовете на населените места, дежурните при РУ Г.Оряховица,  „Електро разпределение 

север” АД - регионален център Горна Оряховица”, ВиК “Йовковци”- район Горна Оряховица 

ще подават информация за снежната покривка, пътната обстановка, снабдяването с ел. енергия, 

вода,  състоянието на язовирите и реките на дежурния при Общински съвет за сигурност на тел. 

6-02-16 или GSM 0885807997. Информацията ще се докладва на дежурния при Областен съвет 

за сигурност и Оперативен център (ОЦ) на РДПБЗН - Велико Търново в 06.00 ч. и в 17.30 ч.  

Създадена е организация за координиране на действията на силите и средствата на 

Единната спасителна система. Ръководители и представители на съставните части са взели 

участие на заседанията на Щаба за изпълнение на Общински план за защита при бедствия. 

Запознати са с плана за действие при усложнена зимна обстановка на територията на община 

Горна Оряховица, утвърден от кмета на общината. Създадена е организация за ранно 

предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт. На всички членове на 

Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и на членовете на 

доброволното формирование (ДФ) „Раховец” са определени индивидуални кодове за достъп до 

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната 

власт.През 2021 г. е поведена 1 тренировка. 

 Община Горна Оряховица има на разположение 35бр. снегорини, багери, кранове 

пожарни коли линейки, гредери и други. 

 

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.  

Община Елена е в открита процедура за избор на изпълнители по зимно поддържане на 

общинската пътна мрежа за срок от 3 години, а именно за зимни експлоатационни сезони – 

2019-2020 г.; 2020-2021 г. и 2021-2022 години. 

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.  
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Актуализиран е списъка с населените места, където живеят хора на хемодиализа. 

Създадена е организация за своевременно получаване на информация за състоянието и 

нивото на язовирите на територията на общината.  

Изготвени са справки за високопланинските хижи и бази, кой ги стопанисва и кой се 

грижи за подходите към тях. За град Елена за настаняване на закъсали хора от други населени 

места е определена „Туристическа Спалня“ в града, а за домуване на МПС е определен площад 

„ Иларион Драгостинов“.  

Изготвен е график за доставка на хляб и хлебни изделия по дни и часове, като грижата за 

това има РПК – Елена. При утежнена обстановка и бедствия вследствие на паднали обилни 

снеговалежи, общината ще включи в почистването и тежка верижна техника с която разполага.  

Съществува проблем с образувани свлачище по път III 662 „Твърдица – Елена“ в частта на 

област Велико Търново /участъка Предела – Елена/ и път VTR 1079 (ІІІ 662) – „Елена – Лазарци 

– Мийковци“, при км. 3+950. Същите са сигнализирани, но представляват риск за 

преминаващите автомобили и създават затруднения при обслужване на засегнатите населени 

места и  снегопочистването. 

РПС Елена частично е почистила 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 Лясковец 

  

Съгласно дадените указания и Заповед на кмета на общината № 2203/20.10.2021 г., на 

25.10.2021 г. от 14.00 часа е проведено заседание на Общинския съвет по сигурност, на което е 

извършен анализ на дейността през изминалия зимен период и са поставени задачи и набелязни 

мерки за координирани действия при усложнена зимна обстановка. 

Към настоящият момент в общината са проведени следните превантивни мерки: 

Създадена е организация по планирането на защитата при бедствия и готовността на 

общинският щаб за действие при усложнена зимна обстановка. Плана за защита при бедствия е 

в процес на коригиране, като в него са конкретизирани задачите на служителите от общинска 

администрация, кметовете на населени места, представителите на териториалните структури и 

ведомствата по подготовка за преодоляване на възникнали ситуации при усложнена зимна 

обстановка. 

Създадена е организация за съгласуване на дейностите при усложнена зимна обстановка 

като са издадени заповеди на кмета на общината за създаване „Щаб за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия“, като за осигуряване на нормални условия за 

движение е изготвен „План за работа през есенно-зимния период на 2021/2022 г. в Община 

Лясковец“. Определен е състава на Оперативното бюро за съгласуване дейностите за работа при 

усложнена зимна обстановка на територията на общината. 

По отношение организацията за почистването на пътната мрежа, улиците, подходите, 

площадите и други от сняг и лед е предоставена информация, че Община Лясковец има много 

добре изградени транспортни връзки. Пътна мрежа от категория „местни пътища", публична 

общинска собственост, свързва населените места в територията на общината и съседни общини, 

до границите с тях. Тя осигурява транспортни връзки от местно значение и е свързана с 

републиканските пътища и улиците в населените места. На територията па община Лясковец 

има 9 общински пътища с обща дължина 43.471 км. Републиканските пътища на територията на 

Общината са 51,1 % от общата пътна мрежа.  

На републикански път Ш-5301 (II-53 - Мерданя - Златарица) се е получило пропукване и 

улягане на асфалтовата настилка към банкета на пътното платно в участъка извън 

урбанизираната територия на с. Мерданя до землищната граница. Участъкът е сигнализиран с 

пътни знаци А12, В26 и Т1 (3000 м). Има нужда от изкърпване на единичните неравности 

(дупки) и периодично възстановяване на вертикалната сигнализация по останалите 

републикански пътища на територията на общината.  
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По отношение на общинските пътища са констатирани участъци с нарушена цялост на 

пътната настилка и много места със силно деформирано асфалтово покритие. Появилите се 

отделни повреди по пътната настилка - неравности и частично нарушаване на горната част па 

настилката, допускане на пътнотранспортни произшествия (общ. път № УТКП 81 „Честово - 

Козаревец"; общ. път № VTR1182 „Лясковец - Честово"; общ път № VTR2180 „път 1-4 - Добри 

дол - граница Община Златарица, общ. път № VTR1014 (Драгижево - Мерданя) в участъка от с. 

Драгижево до землищната граница с Община Велико Търново и др.  

И по останалите общински пътища съществува необходимост от изкърпване на единични 

неравности (дупки). На отделни участъци от пътищата са компрометирани банкетите, затлачени 

са отводнителните канавки. Необходимо е профилиране и понижаване нивото на банкетите, 

направа на хоризонтална маркировка в определени участъци, почистване на надвесените клони 

над банкетите от двете страни на пътното платно по всички общински пътища на територията 

на общината. 

С цел подобряване условията на движение по улиците в населените места и по 

общинските пътища на Община Лясковец през 2021 г. в ход е изпълнение на дейности по 

Договор за обществена поръчка № 011-2020-004/31.07.2020 г с „Пътни строежи - Велико 

Търново" АД, с предмет: „Превантивно и текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция, 

рехабилитация и ново строителство на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените 

места и общински пътища на територията на Община Лясковец".  

Изпълнен е текущ ремонт - машинно изкърпване на дупки и пукнатини по технологията 

"Печматик" на участъци от общинските пътища с влошени експлоатационни характеристики с 

прехвърлени средства от средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища, а именно: общински път Джулюница - Кесарево, общински път Джулюница - 

Бряговица, общински път Добри дял - Родина и общински път Честово - Козаревец. Предстои 

изпълнението на ремонтни дейности по общ. път № VTR1182 „Лясковец - Честово". 

Изпратени са два броя искания до Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерски съвет и до Областен управител Велико Търново, по повод 

нанесени щети от паднал на 26.06.2021 г. проливен дъжд за финансиране по реда на раздел III, 

чл.18 от ПОДМКВПМС на обекти: 

1. „Аварийно-възстановителни работи по част от ул. „Пирин", ул Родопи" част от ул. 

„П.К.Яворов", част от ул. „Васил Левски", част от ул. „ Лозарска", част от ул. „Теменуга" в с. 

Джулюница, на стойност 109 286,42 лв. с ДДС. 

2. „Аварийно-възстановителни работи по част от ул. Баба Тонка" в с Джулюница, между 

о.т. 178-177-196-190-195-194-202 по ПУЛ на с. Добри дял и част от общински път VTR2128, в 

участъка от строителната граница на с. Добри дял до землищната граница с община Златарица 

на стойност 76 659,12 лв. с ДДС. 

През месеците май и септември е опреснена хоризонталната маркировка в централната 

част на гр. Лясковец, около училищата и детските градини в града и по основните улици в 

останалите населени места на общината. 

Периодично се допълват липсващите пътни знаци на всички общински пътища и в 

населените места на територията на Община Лясковец. През месеците юни бяха закупени нови 

пътни знаци за територията на Община Лясковец. 

С цел осигуряване на нормално движение през зимния период в ход е процедура по избор 

на изпълнител по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно 

поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската 

междуселищна пътна мрежа на територията на Община Лясковец за експлоатационните сезони 

2021/2022 година и 2022/2023 година". 

На територията на община Лясковец предприятията и земеделските производители не 

разполагат с техника за извличане на закъсали товарни автомобили. 

Закъсалите хора от други населени места ще се настаняват във Ваканционно селище – 

„Манастира" - гр. Лясковец, а моторните превозни средства в района на бензиностанция 

"Лукойл"- гр. Лясковец. 
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За зимното поддържане на републиканските пътища на територията на общината са 

доставени от изпълнителят на дейностите по зимно поддържане на републиканските пътища 

„Пътни строежи - Велико Търново" АД в опорния пункт /пътния кантон/ на гр. Лясковец 

следните налични количества инертни материали, както следва: пясък - 300 т. и сол - 100 т. 

За общинските пътища, същите ще бъдат осигурени от фирмата изпълнител. Пешеходните 

участъци ще се почистват от Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и 

почистване" 

Направена е профилактика и ремонт на въздушниците, калоотоци и спирателни кранове по 

водопроводните мрежи и напорните резервоари. 

Зазимени са всички шахти по водопроводите - външна и вътрешна мрежа. Засипани са 

всички участъци в които е извършван авариен ремонт. Извършена е промивка и дезинфекция на 

напорните резервоари и водопроводната мрежа по населени места. 

Попълнени са складовите наличности с резервни части и материали. Предстой да се 

извърши профилактика и зазимяване на ПХ. Комисия е извършила технически преглед на 

хидротехническите, водоснабдителните, канализационни мрежи и съоръжения, агрегати и 

транспортни средства и е направена оценка за готовността им за работа при зимни условия. 

Район Лясковец разполага със следната специална и транспортна техника: 1 бр. багер Ню 

Холанд; 1 бр. багер ЮМЗ - Сашо Филипов - GSM 0878 796 951 

Определен е телефон за приемане на сигнали за аварии по водоснабдителната мрежа. 

„ЕРП - Север" АД към Мрежови и Измервателен Район /МИР/- гр. Г. Оряховица поддържа 

и обслужва електроснабдяването в Община Лясковец. Същият през месеците май и юни е 

извършил профилактика на КЕЛ "Бор", КЕЛ "Явор1“ и КЕЛ "Чинар" и подготовка на 

трафопостовете и съоръженията за работа през предстоящия зимен сезон в гр. Лясковец. До 

момента в населените места са изрязани клоните и е направена регулация на мрежа ниско 

напрежение Извършен е обход на ВЕЛ "Енчо Стайков-1" и ВЕЛ "Енчо Стайков-2", които 

захранват фирма "Аркус" и селата Драгижево и Мерданя. Почистени са всичките 9 трафопоста. 

Направени са просеки под и около електропровода, които да улеснят работата при евентуално 

възникнали аварии. Автотранспортната техника с която разполага МИР - Лясковец е проверена 

и оборудвана за работа при зимни условия.  

      Издадена е заповед за определяне ведомствата и длъжностните лица от общината, за 

събиране и подаване на информация за обстановката и информиране на населението. 

     

Община Павликени 

 

 Община Павликени е създала необходимата организация и има пълна готовност за 

действие при усложнена зимна обстановка, като за това Общината е предприела следните 

превантивни мерки: 

  Изготвена е Заповед № РД-02-11-3056/22.10.2021 г. на Кмета на Община Павликени за 

предприемане на превантивни мерки с цел осигуряване на нормалното функциониране на 

пътната инфраструктура, снабдяването, обслужването и услугите в Общината и намаляване на 

възможните последствия за населението при зимната обстановка за зимен сезон 2021-2022 г. за 

територията на Община Павликени и е сведена до знанието на кметовете на населени места, 

наематели на язовири, ръководители, директори, дежурни по Общински съвет по сигурност и 

управителите на фирмите изпълнители с които са сключени договори за зимното почистване.  

Със Заповед № РД-02-11-3056/22.10.2021 г. са разпоредени всички мероприятия и 

отговорни длъжностни лица за цялостната подготовка, организация и координация на 

дейностите за осигуряване на нормални условия на живот на територията на общината през 

зимния период. 

 Свикан е Общинският щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, като на 

заседанието, членовете са разгледали плана в частта „Снегонавяване и обледяване” и са били 

обсъдени въпросите свързани с подготовката, готовността и взаимодействието с лицата, които 

са ангажирани на територията на общината.  
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Общината е предвидила за зимно почистване за сезон 2021-2022 г.-  107 т. пясък и 18 т.  

сол за опясъчаване на улиците в града, раздадени са 100 бр. гребла за снегопочистване по 

населените места, учебните и здравните заведения. 

Извършени са цялостни обходи и огледи на състоянието на общинската, уличната пътна 

инфраструктура преди настъпването на зимния сезон и от резултатите са предприети 

необходимите мерки. 

  Общината има сключени договори с фирми изпълнители за зимно поддържане на 

пътищата от общинската пътна мрежа с фирма ”Пътно поддържане – Павликени” ЕООД и за 

улиците в града и за гр. Бяла Черква с фирма „Алекс ОК” ЕООД. 

Планирана е и следната допълнителна техника, която ще бъде привлечена при 

необходимост – МАН с гребло, багер, товарач, булдозер Т130 от Общинското предприятие 

„БКД”. Общият брой на снегорини, колесни багери и камиони с гребла е 12. По отношение на 

населените места на общината са сключени договори с кооперации и арендатори за поддръжка 

на пътната мрежа. 

Предвидени са места /кризисни стаи/ за настаняване на 12 бр. бедстващи хора. Две стаи се 

намират в Общинското общежитие и една в сградата на Общинска администрация, а при 

необходимост ще се търси съдействие от местните хотели. Стаите са обзаведени с легла, 

подсигурени топли завивки, минерална вода, консерви, аптечки и печки за отопление. 

  Общината е предвидила и разполага с техника, която е в готовност за извличане на 

закъсали леки и товарни автомобили. Извлечените автомобилите ще бъдат депонирани в двора 

на Общинското предприятие „БКД”. 

Доброволното формирование на Общината е преминало необходимия основен 

първоначален курс за доброволци, подсигурена им е екипировка и средства с които да се 

включи в дейности по неотложни аварийно възстановителни дейности при усложняване на 

зимната обстановка и оказване на първа долекарска помощ на пострадалите. 

Предприетите превантивни мерки от Общинския съвет по сигурност за предстоящия 

зимен сезон са ежедневно събиране на актуална информация от кметовете по населени места в 

общинския регион с оглед предприемане на незабавни мерки при настъпване на тежка зимна 

обстановка и за тяхното отстраняване. 

Почистването ще започне от здравните заведения, Спешна медицинска помощ, 

хлебозаводи и терените около трафопостовете. 

При необходимост за осигуряване на населението с продукти от първа необходимост и 

лекарства в случай на усложнена зимна обстановка за град Павликени, осигуряването ще се 

извършва от служители на общинската администрация с високо проходима техника и домашен 

социален патронаж. За населените места осигуряването с продукти от първа необходимост и 

лекарства ще се извършва от кметовете по кметства, кметските наместници и домашен 

социален патронаж. 

  Община Павликени е проверила готовността на техниката, с която ще се почиства 

Общината. Получени са списъците на болните на хемодиализа. 

  

Община Полски Тръмбеш 

 

Издадена е Заповед № РД-01-09-10605/19.10.2021г. на Кмета на Община Полски 

Тръмбеш, в която са предвидени мероприятия за превантивни дейности и определени 

задълженията на съответните длъжностни лица от общинската администрация и срокове  за 

изпълнение. В същата  заповед са посочени задълженията на административните и стопански 

ръководители, фирми, търговски дружества и граждани при екстремни зимни условия.  

Със Заповед № ОА-06-01-10581/19.10.2021г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш на 

кметовете на населените места на територията на общината е възложен контрол по изпълнение 

на  договорите за снегопочистване в населените места и по депониране на инертни материали 

на опасните участъци от уличната пътна мрежа. Посочени са задълженията на Кметовете на 

населените места относно своевременно подаване на  информация на дежурният към общински 

съвет за сигурност за състоянието на снежната покривка, проходимостта на пътищата до и в 
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населените места, състоянието на ел. захранването, водоподаването в населените места и 

отоплението на учебните заведения при усложнена зимна обстановка. При екстремна 

обстановка получената информация незабавно ще бъде предоставена на дежурният по областен 

съвет за сигурност съгласно установеният ред. 

Съгласно Заповед № ОА-01-05-10580/27.10.2021г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш 

е определена организацията на дейностите по депониране на инертните материали, опесъчаване 

на уличните платна и обработка с химически вещества на територията на град Полски Тръмбеш 

са възложени  на Директора на ОП ”Чистота” гр. Полски Тръмбеш. 

Актуализиран е съставът и телефоните за връзка на Общинският съвет за сигурност и 

Общинският щаб за координиране на спасителните и неотложно аварийно-възстановителни 

работи /СНАВР/ .  

Изготвен е план за работа на щаба за координиране на СНАВР при тежки зимни условия. 

В него са залегнали задълженията на ведомствата за справяне с кризисни събития на 

територията на общината, задълженията на Общински съвет за сигурност и реда и начина за 

събиране и обобщаване на информация от кметствата и нейното предаване на  областният съвет 

за сигурност  при екстремни събития. 

Настъпилите промени в състава и телефоните за връзка на Общинският съвет за 

сигурност и Общинският щаб за координиране на спасителните и неотложно аварийно-

възстановителни работи /СНАВР/ са отразени в плановете за защита при бедствия. 

Обявена е обществена поръчка с предмет: “Снегопочистване през експлоатационен сезон 

2021/2022г“.  В обществената поръчка е предвидена позиция за сключване на договор за 

наемане на техника за изтегляне на закъсали тежки машини на територията на община Полски 

Тръмбеш. Към обществената поръчка са предвидени клаузи  за взаимодействие между лицата 

ангажирани с почистване на общинската пътна мрежа и контролните органи на общината 

относно осигуряване на нормален подход към здравните заведения, училищата, социални 

институции и административни сгради. Определени са и местата за настаняване на закъсали 

хора и МПС  при възникнала необходимост. 

За обезпечаване на нормалното движение по общинската пътна мрежа, по уличната 

мрежа на територията на общината през зимен сезон 2021-2022г. са извършени текущи ремонти 

на пътните настилки. Възстановени са повредени и липсващи пътни знаци.  

За подготовка на общинските пътища за експлоатация в зимни условия и тяхната 

поддръжка през зимен сезон 2021-2022г. Общината е сключила договор № ЗС-3/30.07.2021г. 

със срок на действие от 01.10.2021 г. до 31.03.2022 г., в който са предвидени следните дейности: 

профилиране на банкети, оформяне на пътни окопи и изкопи, запълване на единични дупки на 

настилката със студена асфалтова смес, запълване на пукнатини с битумна емулсия.    

Проведена е среща с ръководството на техническия участък на ВиК “Йовковци” гр. П. 

Тръмбеш по привеждането на В и К мрежи и съоръжения за експлоатация през есенно-зимния 

период. Извършва се периодично ремонт и профилактика на водопреносната мрежа. 

Проведена е среща с “ЕНЕРГО - ПРО Мрежи” АД – район гр. П. Тръмбеш за  

обезпечаване на нормалното ел. захранване през зимния период.  

Дигите и язовирните стени са в изправно състояние.   

Организирано е  снабдяване с хранителни продукти и горива на детски, учебни,  

социални и други административни обекти на територията на общината.В случай на усложнена 

зимна обстановка общината има готовност да извърши снабдяване с продукти от първа 

необходимост и лекарства нуждаещото се население. В сключените договори за доставка на 

храните са предвидени действия на страните при извънредни форсмажорни ситуации. 

 

Община Свищов 

 

 Създадена е организация по планиране на защитата при бедствия и готовност на щаба за 

действие при усложнена зимна обстановка:  

Със заповед №1064-РД-01-03/17.08.2021 г. е актуализирана заповедта на Общински щаб за 

изпълнение на План за защита при бедствие. Всички членове са запознати с задълженията си, 
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като е проведено и автоматично оповестяване на щаба. Подготвена е актуализация на Плана за 

защита при бедствие в част „Защита при снегонавявания“.  

Със заповед №1303-РД-01-03/11.10.2021 г. е създаден Щаб по снегопочистването на 

улиците и пътищата в Община Свищов.  Със същата заповед са задължени кметове и кметски 

наместници да създадат организация за снегопочистването в населените си места.  

 Изготвена е заповед, с която са определени отговорници кметовете на населени места 

Морава, Овча могила и Драгомирово, които ще следят за състоянието на язовирите на тяхна 

територия. От последната проверка на компетентните органи не са констатирани съществени 

нарушения по експлоатацията на язовирите и подготовката им за работа при зимни условия.  

В Община Свищов има много фирми доставчици на хранителни продукти и стоки от първа 

необходимост. При бедствена ситуация основно може да се разчита на фирми работещи на 

територията на общината. Във връзка с това е създадена необходимата организация и 

осъществен контакт с ръководствата на тези фирми за готовност на същите да зареждат със 

стоки от първа необходимост: хляб, консерви, вода и др.  

Списък на обектите на територия на Община Свищов: Хлебопекарна „Нове трейд“ ЕООД 

Свищов – производство на хляб и хлебни изделия; 3бр. фурни за хляб в селата: Царевец, Г. 

Студена, Овча могила; Склад на едро за хранителни стоки – „Нове инженеринг Ан. Антонов“ 

ЕООД Свищов; Склад на едро за хранителни стоки – ЕТ „АБВ Б. Апостолов“ Свищов; Верига 

хранителни магазини на ЕТ „Даниела Николова“ Свищов; Склад за безалкохолни и минерална 

вода – „Сашо Димитров-1“ ЕООД Свищов.  

В община Свищов има 5 аптеки в града и една в с. Овча могила. Три от тях работят със 

здравна каса, а една е работи и в събота и неделя.  

Осигуряването на нормално електрозахранване при зимни условия се осигурява от 

„Енерго-Про мрежи“ АД Варна – МИР Свищов. Създадена е необходимата организация за 

взаимодействие при нужда с Щаба при Община Свищов. До момента от 306 трафопоста /220 са 

собственост на фирмата и 86 на други фирми/ са инспектирани 215 собствени и 84 на други 

фирми. Профилактика е извършена на около 290км. мрежа от общо 300км. 

На територията на Община Свищов с водоснабдяването се занимава “ВиК-Йовковци“ 

ООД В. Търново район Свищов. Същото разполага с необходимата техника и личен състав за 

нормална експлоатация. Осигурено е денонощно дежурство на оператор. Фирмата разполага с 

високо проходима техника за работа при екстремни условия. Извършена е профилактика на 

резервоари, помпени станции и тръбопроводите. Подходите към водните резервоари са 

почистени и подготвени за ползване при зимни условия. Служители на ВиК район Свищов и 

РСПБЗН Свищов са извършили проверка и зазимяване на пожарните хидранти по уличната 

мрежа в гр. Свищов и по селата. 

Създадена е организация със заповед №1303-РД-01-03/11.10.2021 г. за събиране, 

обобщаване и предаване на необходимата организация за зимния сезон, като с това е натоварен 

дежурния ОбСС Свищов.  

Изготвен е План рег.№08-00-1586/11.10.2021 г. за снегопочистването и поддържането на 

улиците и пътищата в Община Свищов за зимния период на 2021/2022 г. Определени са срокове 

и отговорници за отделните направления на дейност. 

Поискани са доклади и информация от ръководителите на обекти свързани с 

образуванието и социалните дейности за подготовката им за есенно-зимния сезон. 

 Осигурени са отоплителни материали за учебни и датски заведения. 

 За зимния сезон 2021/2022 г. улиците и пътищата в Община Свищов ще се почиства при 

следната организация: 

 а/ Републиканската пътна мрежа - първи, втори и трети клас се осигурява от Районна 

пътна служба, чрез сключване на договори с фирми изпълнителки. Общата дължина на 

републиканската пътна мрежа на територията на Община Свищов е 128,7км. От тях: Първи клас 

17,3км; Втори клас 34,7км; Трети клас 76,7км. По данни на РПС Свищов има 9 бр. машини на 

„Пътни строежи“ В. Търново съсредоточени както следва: опорен пункт с. Г. Студена – 4 бр. 

машини, 700т. сол и 800 тона пясък и опорен пункт Царевец – 5 бр. машини, 200т. пясък и 250т. 

сол.  
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Два участъка: от път ІІ-52 Новград-Вардим-Свищов-Ореш-Деков и път ІІІ-405 Горна 

Студена-Козловец-Свищов, които преминават през града, са прехвърлени за почистване на 

Община Свищов срещу заплащане от АП. До момента няма нови указания от АП и се 

предполага, че и през този зимен сезон положението ще се запази. Във връзка с това нашата 

разработена пътна схема включва и тези участъци за почистване от ОП „Чистота-Свищов“. 

 б/ Общата дължина на уличната мрежа в гр. Свищов е 67км. Разделен на два района 

северен с дължина 32 км. и южен с дължина 35км. Уличната мрежа за гр. Свищов се поддържа 

от ОП „Чистота-Свищов“ със собствена техника и хора, както и с наети, чрез пряко договаряне 

с фирми за почистване. На 29.10.2021 г. ще се проведе преглед за готовността на наличната 

техника по снегопочистването. ОП „Чистота Свищов“ разполага в момента със: - Снегорин и 

песъкоразпръсквач МАЗ-534035 с ДК№ВТ 9131 ВК; - Снегорин и песъкоразпръсквач 

Мерцедес-Унимог с ДК№ ВТ 2172 КК; - Снегорин и песъкоразпръсквач трактор ЮТО-904С с 

ДК№ВТ 03704; - Снегорин и песъкоразпръсквач трактор NEW HOLAND с ДК№ВТ 079 69; - 

Багер с челен товарач New Holland с ДК№ ВТ02-173; ОП „Чистота-Свищов“ почиства и част от 

Републиканската пътна мрежа в гр. Свищов, път ІІІ-405 от кантона до манастир „Св. 

Богородица“ и нов гробищен парк, път ІІ-52 от разклона до Дом за стари хора „Мария Луиза“ 

Свищов, в м. Паметниците и път ІІ-52 – от ЖП прелез до „Свилоза“ АД. ОП „Чистота-Свищов“ 

разполага в момента с 200т. сол и 20т. пясък Фирмата разполага с 17 човека за ръчно 

почистване на тротоари, площади, стъпала, градинки и др.  

Ще се осигури ритмичност при доставката на инертни материали за зимното почистване.  

в/ Общинските пътища са с дължина 52 км. и ще се поддържат от наети фирми и хора. До 

момента са сключени договори със следните фирми за зимното поддържане на следните 

участъци: - Пътя ЖПГ Ореш – с. Ореш от „Сортови семена Свищов“ АД , гр. Свищов с Колесен 

трактор с гребло – 1 бр.; - Пътя ІІІ-407 – с. Х. Димитрово от ОППК „ПОБЕДА 93“ с. 

Хаджидимитрово с Колесен трактор с гребло – 1 бр.; - Пътя с. Червена – с. Овча могила от 

ЗППК „Единство-Червена“ с. Червена с Колесен трактор с гребло – 1 бр.; - Пътя с. Овча могила 

- с. Драгомирово от ЗППК „Бъдеще-93“ с. Овча могила с Колесен трактор с гребло – 1 бр.; - 

Пътя с. Овча могила – с. Морава от ЗППК „Бъдеще-93“ с. Овча могила с Колесен трактор с 

гребло – 1 бр.; - Пътя ГП І-3 – с. Деляновци - с. Морава от ЗП Красимир Илиев Генков с 

Колесен трактор с гребло – 1 бр.; 

 г/ Уличната мрежа на останалите населени места от Община Свищов се поддържа от 

Кметовете на населените места, чрез наети фирми за почистване. С тях се сключат договори от 

кметовете на населени места. Копие от плана за почистването на населеното място и от 

сключените договори с организации и фирми за снего-почистване на селата, ще се представят в 

Община Свищов до 05.11.2021 год.  

д/ С цел осигуряване на необходимата техника и хора за ползване при екстремни ситуации 

се изготвят списъци на фирми с техника и хора от Община Свищов, които могат да вземат 

участие при кризисни ситуации. /План „Б“/ Към момента в този план са включени следни 

машини: - Колесен трактор с гребло от ОППК „ПОБЕДА 93“ с. Хаджидимитрово; - Колесен 

трактор с гребло от „ЕМС“ ЕООД Свищов; - Колесен трактор с гребло от „ПМУ“ ООД Свищов; 

- Трактор Т-150 с гребло от фирма „Станчев“ Свищов; - Колесен трактор с гребло от „Комита-

Агро“ ЕООД Свищов; - Колесен трактор с гребло и фадрома от „Сортови семена – Свищов“ АД 

Свищов; - Колесен трактор с гребло, БАТ1 и БКТ от ППК „Изгорев 93“ с. Царевец; - Фадрома и 

багер от „Коев-СД“ Свищов; - Високо проходима машина УАЗ – 2 бр., Багер товарач – 3 бр. и 

товарен камион – 1 бр. от „ВиК-Йовковци“ ООД район Свищов; - Роторна снего-почистваща 

машина „Хуксварна“ от ОП “Обреди“ Свищов. - Влекач за извличане на тежкотоварни 

автомобили, влекач с полуремарке тип лодка за превозване на товарни автомобили, платформа 

за изтегляне и превозване на леко товарни и леки автомобили от „ЛГЛ ОЙЛ“ ЕООД Свищов.  

 При трайно усложнена зимна обстановка може да се разчита на специализирана техника 

от поделение 28880 гр. Белене, чрез Министерството на отбрана.  

 Община Свищов разполага с две тежки верижни машини БАТ1 и влекач БКТ, които са в 

готовност за изтегляне на тежки товарни автомобили. Същите са дислоцирани в тракторния 

стан на ППОК „Изгорев-93“ с. Царевец. В района на гр. Свищов е създадена база от фирма 
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„ЛГЛ ОЙЛ“ ЕООД, която разполага с техника и хора за изтегляне на тежки товарни и леки 

автомобили. Фирмата е обявила телефони за връзка с тях, чрез ЕНН112.  

Създадена е необходимата организация за почистването на пътна мрежа и улиците в 

населените места, тротоари, подходи, площади и други от сняг и лед. Приоритетно се почистват 

главните пътни артерии, подходите към обектите на ЕСС /РСПБЗН, РУ и ЦСМП/, болницата, 

училища, детски градини, социални обекти и др. важни обществени сгради и обекти. Това е 

отразено в пътната карта за всяка почистваща машина.  

Със заповед №1303-РД-01-03/11.10.2021 г. е създадена организация за събиране и 

обобщаване на информацията от кметовете на населени места. Това се извършва от дежурния 

към ОбСС в определени часови интервали. При усложняване на обстановката информацията се 

събира и предава веднага. 

В гр. Свищов има изградени бази на организациите от ЕСС. РСПБЗН Свищов, РУ Свищов 

към ОД на МВР В. Търново и ЦСМП Свищов, които разполагат с необходимата техника и хора 

за осъществяване на своята дейност. През 2021 г. са подписани отделни планове за 

взаимодействие между организациите на ЕСС и Община Свищов. Подходите на сградите на 

тези служби са включени с приоритет за почистване при зимни условия. От края на 2016 г. 

започва да функционира и Кризисен център с. Овча могила при Община Свищов. Същият е 

снабден с пожарен автомобил и линейка. В момента са назначени трима служители като водачи 

на автомобилите и четири медицински лица. Задачата им е да оказват помощ при пожари, 

бедствия и катастрофи на населението в с. Овча могила и близките села: Драгомирово, Морава, 

Деляновци и Червена с общо население над 5000 човека. При евентуално затваряне на някой от 

основните пътища към тези населени места, същите ще мога да бъда обслужвани при 

необходимост от Кризисния център. По проект „Единни стандарти, повишаване координацията 

– обща сигурност“ по програма „Intrreg V-A Romania-Bulgaria“ е доставен трактор с гребло за 

сняг и мулчер, високо проходима кола, водоноска 7000л, генератор 12kw, ремарке и оборудване 

за работа при екстремни ситуации. На склад разполага ме с 20к-т дрехи, обувки и бельо за 

пострадали граждани, 10 бр. малки и 10 бр. големи палатки и други оборудвания.  

Общински щаб за изпълнение на План за защита при бедствие, кметовете на кметства и 

кметски наместници и доброволното формирование към Община Свищов са получи ПИН и са 

включени в Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия. През 

годината са проведени две тренировки за оповестяване.  

Планирани места за закъсали хора и МПС на територията на Община са: - На главен път І-

3 паркинг при с. Г. Студена и прилежащи помещения /крайпътно заведение/ - На главен път І-3 

паркинг при с. Ов. могила и прилежащи помещения /крайпътно заведение/ - За гр. Свищов са 

предвидени едно помещение в Община Свищов, както и паркингите към тях. В общежития на 

СА „Д. А. Ценов“ Свищов са осигурени достатъчно помещения за настаняване при нужда. - В с. 

Царевец има изграден Център за култура, образувание и отдих, които разполага с 35 места за 

настаняване и изхранване. - Във всички 15 населени места на общината има помещения с 

осигурено отопление за настаняване на закъсали пътници, за отговорници са определени 

кметовете. 

Община Свищов има на разположение 33 бр. тежки високо проходими машини, снегорини 

и трактори, които са разсъсредаточени на територията на цялата община и при нужда 

своевременно ще окажат помощ на бедстващи хора и закъсали при обилни снеговалежи МПС. 

През изминалият зимен сезон 2020/2021г. бяха предприети редица мерки и създадена 

добра организация за нормалната работа на Община Свищов през този сезон. Сериозни 

нарушения на пътния трафик не бяха допуснати. Не се наложи използване на тежка верижна 

машина /БАТ собственост на кметство Царевец/ или роторен снегорин на „Пътни строежи“ В. 

Търново. Въпреки усложнената зимна обстановка не бяха допуснати бедстващи граждани и 

МПС.  

Анализирайки проблемите през изминали и предишните зимни сезони се предприеха 

конкретни действия за недопускане на затваряне на пътни участъци от републиканската пътна 

мрежа. Организирано бе почистването на крайпътните ивици от дървета и храсти по 

направленията: - Кантона на път ІІІ-407 – с. Хаджидимитрово; - с. Овча могила – с. 
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Драгомирово. Основно почистване на крайпътната ивица от наносни земни маси, дървата и 

храсти; - с. Овча могила – с. Морава; - с. Овча могила – с. Червена; - с. Морава – с. Деляновци. 

Надяваме се, че с предприетите мерки през новия зимен сезон обилните снеговалежи да не 

причиняват повече падане на дървета и затваряне на различни пътни участъци от 

републиканската и общинска пътна мрежа.  

Като препоръка към почистващата фирма в пътни участъци: с. Царевец – с. Совата и с. 

Царевец – с Козловец – с. Алеково да предприемат своевременни мерки за почистването им, не 

да се чака натрупването на големи преспи.  

Редно е в нашия район да бъде дислоциран роторен снегорин, тъй като тези пътни 

участъци с друга техника не могат да бъдат разчиствани. Препоръчително е и поставяне на 

качествени снего-задържащи съоръжения именно в тези пътни участъци. 

 В лошо състояние е пътната маркировка на републиканската пътна мрежа /път ІІ 52/ в 

участъка Свищов - Ореш, това при лоша видимост затруднява движението на МПС.  

 

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 

„Глобъл Клинър“ ООД.  

За почистване на общинската пътна мрежа са осигурени 16 машини, за уличната – 6 

машини, за тротоарите и алеите в общинския център – 1 машина, осигурени са 100т. пясък и 

30т. сол, като при нужда е предвидено осигуряване на допълнително количество. 

Община Стражица има готовност от наемане на допълнителна техника при усложняване 

на обстановката. 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 за наемане на 3 броя допълнителни машини. Разчетени са 

места за настаняване на закъсали хора и МПС.  

При усложнена зимна обстановка ще се наеме и допълнително техника, а именно трактор 

Т -150 1 бр. и УАЗ с висока проходимост за снабдяване на стоки от първа необходимост. 

 Места определени за закъсали МПС са: площада в село Кесарево, базата на фирма 

„Рентиер“ и площада в с. Камен.  

Община Стражица е осигурила екипи за нормално снабдяване на населението със 

хранителни стоки, като за отдалечените райони при нужда храна и лекарства ще се доставят с 

високо проходими автомобили – УАЗ.  

Със заповед на кмета на общината е разпоредено ежедневно кметовете на малките 

населени места да докладват за обстановката.  

 

Община Сухиндол 

 

Със заповед на кмета на общината има изградено оперативно бюро за работа при 

усложнена зимна обстановка. Изготвена е карта на община Сухиндол с телефони на 

длъжностни лица ангажирани със снегопочистването. 

Община Сухиндол е изготвила списък с наличната техника за зимно поддържане, като в 

това число е предвиден и техника за извличане на закъсали автомобили, както следва: трактор 

Беларус 952 4х4; Зил 131 пригоден за противопожарен автомобил – за издърпване до 3,5 т.; 

специализиран МТЛБ -  за издърпване до 3,5 т.; ПКТ 2 РК - за издърпване до 3,5 т.  

Организацията със снабдяване населението със стоки от първа необходимост ще се 

осигурява от различни фирми с които има сключен договор.  

Изготвен е списък на наличната техника, която при усложнена зимна обстановка ще се 

привлече за почистване на общинската пътна мрежа. 
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Община Златарица 

 

 Община Златарица е съставена от 24 населени места - 1 град и 23 села. Общата дължина 

на пътната мрежа е 69,9 км., от които: 

• Републиканските пътища на територията на Община Златарица са с дължина 20 км.: 

Път III клас - 20 км.: 

- Ш-4004: /Път 11-53/ Златарица- Горско Ново село- граница с общ. Лясковец 

/Джулюница/, на територията на общината са 15 км,; 

- 111-5301: /Път 11-53/ граница с общ. Лясковец- Мерданя Златарица, на територията на 

общината са 5 км,: 

• Общинска пътна мрежа местни пътища и бивша четвъртокласна пътна мрежа/ е с 

дължина 49.9 км., от тях 40 км. бивш четвърти клас. 

Община Златарица е в процес на избор на изпълнител за доставка на пелети чрез 

Софийска стокова борса, като към момента е извършено зареждане с налични от предходния 

отоплителен сезон количества, необходими за нормална работа на учрежденията отопляващи се 

с пелети. При необходимост периодично след предоставяне на заявка се доставят необходимите 

количества горива. Училища и детски заведения, които се отопляват на твърдо гориво са 

заредени с необходимите количества пелети и дърва за огрев. 

Със Заповед е изградена оперативна група от ЩАБА за изпълнение на Плана за защита 

при бедствия /щаб/ по снегопочистването и План за действие при зимни условия, указващ реда, 

етапите и последователността на снегопочистването, получаване и предаване на информация, 

телефони за връзка, наемането на допълнителна високо проходима, тежка /верижна/ техника 

при влошена зимна обстановка /обилни снеговалежи, обледявання и снегонавявания/.  

Създадена е организация за своевременно докладване на обстановката - на дежурните по 

ОбСС на ОД по ОСС и на ОЦ на РД ПБЗН - Велико Търново. При липса на реална възможност 

за снегопочистване и поддържане на пътната мрежа се свиква ЩАБА за изпълнение на плана за 

защита при бедствия в община Златарица. 

С цел запасяването на населението със стоки от първа необходимост (брашно, захар, олио. 

газ, свещи) магазините но селата са снабдени със същите, които периодично ще бъдат 

допълнително зареждани при изчерпване на наличните количествата. 

Снегопочистването на уличната пътна мрежа в чертите на град Златарица ще се извършва 

от Звено за социални услуги и други дейности при община Златарица със собствени сили и 

средства. Общината разполага със специализиран автомобил Мерцедес „УНИМОГ" със 

снегоринно устройство и песакар, както и багер JCB със снегоринно устройство. 

Община Златарица е сключила договори с № ФСД-36-61/30.11.2020 г. със ЗП Димитър 

Иванова Димитров и с № ФСД-З 6-62/30.11.2020 г. с ЕТ „Кадрин Чаушев" за снегопочистване 

на общинската пътна мрежа на територията на община Златарица за зимните експлоатационни 

сезони - 2020/2021 г. и 2021/2022 година. 

По общинската пътна мрежа на стръмни, наклонени и опасни участъци е извършено 

частично разкарване на осолен пясък, който е оформен на камарки. Предстои допълнително 

разкарване и па някои от останалите участъци. 

Община Златарица е извършила почистване на крайпътните ивици от храсти, растителност 

и дървета по общинската пътна мрежа (бившата четвъртокласна пътна мрежа). 

 

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, като в готовност за работа 

са 96  броя машини, осигурени са 34.50 % от необходимите количества инертни материали, 100 

% от необходимите химически материали и 76,69  % от необходимите количества сол.  
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Общините Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол са 

сключили договори с изпълнители за снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците в 

населените места. Същите ще осъществявавт зимното поддържане на републиканските пътища 

в градовете Горна Оряховица, Долна Оряховица, Златарица, Павликени, Бяла черква, Полски 

Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол. 

На база изразените становища на проведеното на 01.11.2021 г. присъствено 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.  

 

 

IV. Общинска пътна мрежа и изпълнение на мярка 4.3.2 от ”Плана за действие 

за  2021-2023г.” към ”Национална стратегия за  безопасност на движение по пътищата в 

Република България 2021-2030г.” 

 

Община Велико Търново 

В периода 20 октомври до 1 ноември 2021г. комисия от представители на Дирекция 

„СУТ“ при община Велико Търново, представители на „Пътни строежи – Велико Търново“ АД 

и ОП „Зелени системи“, както и представител на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Велико 

Търново ще извърши оглед и проверка на експлоатационното състояние на общинската пътна 

мрежа, както и на улиците от уличната мрежа на гр. Велико Търново, като при констатирани 

нередности ще се набележат допълнителни мероприятия за тяхното отстраняване, за 

осигуряване на едно нормално автомобилно и пешеходно движение при зимни условия. 

 

Община Горна Оряховица 

В изпълнение на мярка 4.3.2 от ”Плана за действие за  2021-2023г.” към ”Национална 

стратегия за  безопасност на движение по пътищата в Република България 2021-2030г.” се 

извършват обходи и огледи на състоянието на общинската пътна мрежа. За дейностите по 

подмяна на пътни знаци и указателни табели, почистване от дървета и храсти и 

възстановяването на пътната маркировка ще се състави обобщен доклад. 

 

Община Елена 

От страна на Община Елена са предприети действия по изпълнение на мярка 4.3.2 от 

”Плана за действие за  2021-2023г.” към ”Национална стратегия за  безопасност на движение по 

пътищата в Република България 2021-2030г.”. 

 

Община Лясковец 

На 07.10.2021 г. е проведена комисия, назначена със заповед № 2123 / 05.10.2021г. на 

Кмета на Община Лясковец със задача: извършване на проверка на състоянието на пътищата и 

уличната мрежа и организация на движението на територията на общината, съвместно с 

представител на група „Пътен контрол при РУ на МВР гр. Горна Оряховица и Районна пътна 

служба гр. Г. Оряховица. След оглед на място по основните пътни и улични артерии комисията 

е установила общото състояние на републиканската и общинска пътна и улична мрежа и е 

направиля конкретни препоръки. Състоянието на републиканските пътища на територията на 

Общината е добро. 

Във връзка изменение на разпоредбите на Закона за движение по пътищата и отмяна на 

§1а (ДВ бр.23/2021г.), в сила от 19.03.2021 г., е обезсилена Заповед № 1220/03.07.2020 г. на 

кмета на Община Лясковец за назначаване на постоянна Общинската комисия по безопасност 

на движението по пътищата на територията на Община Лясковец.  
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С писмо, с вх. № РД-02-3309#I/31.08.2021 г., и Заповед №3-43/31.08.2021 г. на 

Председателя на Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата, относно 

утвърждаване на Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по 

безопасност на движението по пътищата и съгласно разпоредбата на чл.167в, ал. 2 от Закона за 

движение по пътищата в общините с население под 30 000 души може да се сформират 

общински комисии по безопасност на движението по пътищата с решение на Общинския съвет. 

Общинска администрация е внесла предложение в Общински съвет Лясковец за взимане на 

решение за сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на 

територията на Община Лясковец. 

 

Община Павликени 

Извършени са цялостни обходи и огледи на състоянието на общинската, уличната пътна 

инфраструктура преди настъпването на зимния сезон и от резултатите са предприети 

необходимите мерки. 

 

Община Полски Тръмбеш 

 Създадена е организация за Изпълнение на мярка 4.3.2 от ”Плана за действие за  2021-

2023г.” към ”Национална стратегия за  безопасност на движение по пътищата в Република 

България 2021-2030г.”. Със Заповед №РД-01-09-10705/21.10.2021г. е назначена комисия, която 

да извърши обходи и огледи на общинската и уличната пътна мрежа по отношение на 

настъпването на есенно-зимния сезон.   

 

Община Свищов 

От страна на Община Свищов са предприетите действия по изпълнение на мярка 4.3.2 от 

”Плана за действие за  2021-2023г.” към ”Национална стратегия за  безопасност на движение по 

пътищата в Република България 2021-2030г.”Извършени са цялостни обходи и огледи на 

състоянието на общинската, уличната пътна инфраструктура преди настъпването на зимния 

сезон и от резултатите са предприети необходимите мерки. 

Община Стражица 

От страна на Община Стражица са предприетите действия по изпълнение на мярка 4.3.2 от 

”Плана за действие за  2021-2023г.” към ”Национална стратегия за  безопасност на движение по 

пътищата в Република България 2021-2030г.” Извършени са цялостни обходи и огледи на 

състоянието на общинската, уличната пътна инфраструктура преди настъпването на зимния 

сезон и от резултатите са предприети необходимите мерки. 

 

Община Сухиндол 

Извършени са цялостни обходи и огледи на състоянието на общинската, уличната пътна 

инфраструктура преди настъпването на зимния сезон и от резултатите са предприети 

необходимите мерки. 

Община Златарица 

От страна на Община Златарица са предприетите действия по изпълнение на мярка 4.3.2 от 

”Плана за действие за  2021-2023г.” към ”Национална стратегия за  безопасност на движение по 

пътищата в Република България 2021-2030г.” Извършени са цялостни обходи и огледи на 

състоянието на общинската, уличната пътна инфраструктура преди настъпването на зимния 

сезон и от резултатите са предприети необходимите мерки. 

 

V. 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 

Изготвен е списък на наличната техника за зимно поддържане, с посочени вид на  

машината,  местонахождение и собственик. Допълнително е планирано при необходимост 
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привеждане на още един малък снегорин за снегопочистване на тесни улици, както и на един 

бобкат.  

 

 

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. Планирани са места за настаняване на закъсали хора от други населени 

места. Обособени са два паркинга за закъсали МПС. 

 

Община Елена 

Община Елена е изготвила разчет на машини, с посочени регистрационни номера, данни 

за собственика на машината и данни за контакт с водача. Машините ще се използват  за 

извличане на закъсали МПС. При усложнена зимна обстановка. Община Елена е определила 

местата за настаняване на закъсали хора и МПС при необходимост. 

 

Община Лясковец 

Слючен е договор с “Пътни Строежи- Велико Търново“ за зимно поддържане на  

републиканската пътна мрежа. Издадени са нови заповеди за 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. При необходимост ОПУ – Велико Търново ще се включи със техника за 

извличане на закъсали  

 

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 2021/2022 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 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.  

 

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. 
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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, както следва: трактор 

Беларус 952 4х4; Зил 131, пригоден за противопожарен автомобил – за издърпване до 3,5 т.; 

специализиран МТЛБ -  за издърпване до 3,5 т.; ПКТ 2 РК - за издърпване до 3,5 т. 

 

Община Златарица 

Община Златарица е изготвила списък с наличната техника за зимно поддържане  за 

извличане на закъсали автомобили. При влошаване на зимната обстановка – обилни 

снеговалежи и обледявания ще се наема допълнително верижна високопроходима техника. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Общините  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 възложено и е 

предвидено в сключения от ОПУ – Велико Търново договор с „Пътни строежи Велико 

Търново“ АД. 

 

VI. 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 

За извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа на 

територията на община Велико Търново по прогнозна стойност са предвидени 900 000 лв. без 

ДДС. За снегопочистване и зимно поддържане на територията на град Велико Търново 

прогнозната стойност е 1 800 000 лв. без ДДС. 

 

Община Горна Оряховица 

Посочените от общината разходи за финансиране на дейностите по снегопочистване и 

опесъчаване на уличната мрежа в гр. Горна Оряховица са 125 659 лв. За зимното поддържане и 

почистване на IV класната пътна мрежа на територията на общината и улици в населените 

места: с. Писарево, с. Горски Горен Тръмбеш, с. Стрелец, с. Паисий, с. Правда, с. Върбица и 

участък от републикански път III-514 гр. Долна Оряховица, са предвидени 140 000лв., от които 

110 000 лв., от републиканския бюджет и 15120 лв. собствени средства. 

 

Община Елена 

Общината не е посочила конкретен размер на финансовите средства необходими за 

финансиране на мероприятията по подготовка на зимата. 

 

Община Златарица 

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. 
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Община Лясковец 

За предстоящият зимен сезон общината е посочила, че планираните средства са 

достатъчни. За поддържане на общинската пътна мрежа Общината е предвидила допълнително 

20 000 лева за аварийно-възстановителни работи. 

 

 

 

Община Павликени 

Финансовите средства предвидени за зимен сезон 2021-2022г. са както следва: за 

почистване на общинската пътна мрежа 491 000 лв., за  почистване на общинските улици 70 000 

лв. и за републиканската пътна мрежа – 6 240 лв. 

 

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 от бюджета на общината. Относно финансиране дейностите по 

зимно поддържане на Републиканска пътна мрежа на територията на гр.Полски Тръмбеш за 

зимен сезон 2021-2022 година е посочено, че са подписани споразумителни протоколи между 

Община П. Тръмбеш и ОПУ – Велико Търново за съвместно финансиране. 

 

Община Свищов 

Посочените от общината разходи за финансиране на мероприятията по подготовка за 

зимата, са както следва: за зимното поддържане и снегопочистване на общинските пътища и 

улици са осигурени 30 000лв., а за действия при бедствия и извънредни ситуации 27 000лв. 

 

Община Стражица 

Предоставена е информация, че общината разполага с 80 673 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: 

 От изготвените и представени пред Областен управител на област Велико Търново 

доклади, както и от информацията, предоставена по време на проведеното на 01.11.2021 г.  

присъствено заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия може да се 

направи извод, че за експлоатационния сезон 2021 г. -  2022 г. за работа при усложнена зимна 

обстановка са взети мерки за осигуряване на необходимото финансиране на дейностите. 

 

 

VII. 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  
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 Видно от 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.  

  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 

2021/2022 г.  
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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 /12 

градини и една филиална са в гр. Велико Търново и 10 са извън общинския център/, както и 21 

училища. 

 Отоплението е 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. 

За пътуващите ученици до 16 годишна възраст и децата е осигурен безплатен транспорт. 

Училищните автобуси са преминали годишен технически преглед и осъществяват транспорта 

на учениците до средищните и приемащи училища по утвърдени маршрутни разписания.  

 

Община Горна Оряховица 

Всички училища и детски градини на територията на гр. Горна Оряховица, 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 за промишлени нужди. 

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 

 Общината е осигурила необходимите горива за учебните и детски заведения.  

 Изготвено е маршрутно разписание  за движение на училищните автобуси. 

 Направен е разчет за снабдяване на населението със стоки от първа необходимост. 

 

 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 с 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 към учебните и социални 

заведения и за опесъчаване при заледявания, редовно измерване на температурите в класните 

стаи. При образуване на ледени висулки от покрива на училищната сграда е разпоредено да се 
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обезопаси района и ако се налага, да се уведоми Община Павликени на открития горещия тел:  

0 800 80 404, за да изпрати необходимата техника. 

 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. 

Подсигурено е твърдо гориво/въглища и дърва/, в момента тече зареждането на течните горива. 

Сключени са договори за доставка на хранителни продукти, като са предвидени клаузи 

при извънредни форсмажорни обстоятелства.  

 

 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/.  

 На всички обекти от Отдел „Образувание“ и „Социални дейности“ са извършили 

проверки за изправността на отоплителните инсталации. Проверени са наличните количества 

отоплителни материали на склад – пелети, дизелово гориво, дърва и въглища, 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 Свищов разполага с Домашен социален патронаж, който приготвя и доставя 

храна на над 500 лица от община Свищов.  

 

 Община Стражица 

 Общината е осигурила твърдо и течно гориво за учебните, детските и социалните 

заведения. 

 Изготвено е разписание  на маршрутите за извозване на учениците до учебните 

заведения.Създадена е необходимата организация за нормални условия за живот и работа на 

гражданите. 

 

 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 2021/2022 г. 
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3. Готовност на енергопреносните, водопреносните, топлопреносните и 

газопреносните дружества за работа при зимни условия 

 

На проведеното на 01.11.2021 г. присъственото на заседание на Съвета по бедствия бяха 

разгледани докладите на ръководителите на търговски дружества, осигуряващи 

електроснабдяване и водоснабдяване на територията на областта. Свои доклади представиха, 

ВиК „Йовковци“, Електроразпределение Север АД, РОЦ – Горна Оряховица и Габрово, ЕСО-

МЕР Г. Оряховица и др. 

 

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. 

 Има разработен и утвърден план за действие при усложнена зимна обстановка. При 

нужда се осигуряват аварийни групи. 

При настъпване на съответните условия се докладва 2 пъти в денонощието за 

състоянието на водоподаването в населените места. 

Следи се ежедневно за състоянието на язовир „Йовковци“ както и за неговите притоци.  

Дружеството своевременно ще осигурява аварийни екипи при  аварии в усложнена 

зимна обстановка.   

 

Електроразпределение Север АД  РОЦ – Горна Оряховица и Габрово 

На своята територия, Електроразпределение Север АД, РОЦ Горна Оряховица и Габрово 

– Област Велико Търново, обслужва 2690 броя трафопостове, като 780 бр. са чужда 

собственост, четири подстанции, собственост на компанията, 2624 км. Въздушна мрежа Ср.Н и 

НН и 448 км. кабелни линии СрН и 568 кабелни линии НН. 

В съответствие със заложените разходи в ремонтната и инвестиционна програма за 2021 

г. и във връзка с подготовката за предстоящия есенно-зимен сезон, към 25.10.2021 г., 

дружеството е извършило 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, РОЦ Горна 

Оряховица и Габрово. 

 

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) ЕАД - МЕР Горна Оряховица 
 ЕСО ЕАД МЕР Горна Оряховица е предприело действия и е осъществило редица 

мероприятия по подготовка на преносната електрическа мрежа, собственост на електроенергиен 

системен оператор ЕАД. На територията на област Велико Търново, ЕСО ЕАД МЕР Горна 

Оряховица обслужва една системна подстанция 400/110 kV, една системна подстанция 

220/110/20 kV, 8 броя разпределителни подстанции 110 kV/Ср.Н и 553 км. въздушни 

електропроводни линии 400 kV, 220 kV и 110 kV.  
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         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. Специалната механизация и оборудване се поддържат в изправност, с 

което се гарантира бързата и адекватна реакция при аварийни ситуации. 

Подсигурени са лични предпазни средства и специално зимно работно облекло на 

аварийните групи. Подсигурени са необходимите средства за комуникация между отделните 

екипи и обекти. Изготвен е авариен план за действие при бедствие в МЕР Горна Оряховица в 

който са разработени  части за действие при обилен снеговалеж, буря и други. 

 

 Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико 

Търново   
 Създадена е организация за своевременно събиране, обобщаване и анализиране  на 

информацията за обстановката в областта, както и своевременното й изпращане в НОЦ при 

ГДПБЗН-МВР.  

 Предприети са необходимите действия за задействане на Системата за ранно 

предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на 

единната спасителна система, намираща се в оперативния център на РДПБЗН – Велико 

Търново.  

 При затруднено предвижване на медицински екипи до блокирани в снега населени места 

и нужда от транспортиране на болни, нуждаещи се от хемодиализа лица и родилки до лечебни 

заведения, РДПБЗН – Велико Търново е в готовност да окаже съдействие с верижни машини -  

5 верижни машини – 2 МТЛБ и 1 АМФИБИИ. 

 РДПБЗН – Велико Търново разполага и със специфична техника  - влекач ТАТРА 815, 

която се използва при крайна необходимост за извличане на закъсали МПС, високопроходима 

малогабаритна техника – УТВ 2 броя, десоциирани в гр. Велико Търново и гр. Свищов и 1 АТВ 

– в сектор СОД Горна Оряховица.  

 В СОД Горна Оряховица е наличен и един медицински автомобил Щаер Пух 6х6, 

разполагат и с леки автомобили с повишена проходимост.  

  

VIII. Анализ на срещнатите затруднения през предходния зимен сезон и 

предприетите конкретни мерки за тяхното отстраняване. 

 

Община Лясковец 

Община Лясковец е посочила следните проблеми: 

На републикански път Ш-5301 (II-53 - Мерданя - Златарица) се е получило пропукване и 

улягане на асфалтовата настилка към банкета на пътното платно в участъка извън 

урбанизираната територия на с. Мерданя до землищната граница. Участъкът е сигнализиран с 

пътни знаци А12, В26 и Т1 (3000 м).  

Има нужда от изкърпване на единичните неравности (дупки) и периодично 

възстановяване на вертикалната сигнализация по останалите републикански пътища на 

територията на Общината.  

По отношение на общинските пътища са констатирани участъци с нарушена цялост на 

пътната настилка и много места със силно деформирано асфалтово покритие. Появилите се 

отделни повреди по пътната настилка - неравности и частично нарушаване па горната част на 

настилката са предпоставка за допускане на пътнотранспортни произшествия (общ. път № 

УТКП81 Честово Козаревец"; общ. път № VTR1182 „Лясковец - Честово"; общ път № VTR2180 

„път 1-4 - Добри дол - граница Община Златарица, общ. път № VTR1014 (Драгижево - 

Мерданя) в участъка от с. Драгижево до землищната граница с Община Велико Търново и др . )   

И по останалите общински пътища съществува необходимост от изкърпване на 

единични неравности (дупки). На отделни участъци от пътищата са компрометирани банкетите, 

затлачени са отводнителните канавки. Необходимо е профилиране и понижаване нивото на 

банкетите, направа на хоризонтална маркировка в определени участъци, почистване на 
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надвесените клони над банкетите от двете страни на пътното платно по всички общински 

пътища на територията на Общината. 

На територията на община Лясковец предприятията и земеделските производители не 

разполагат с техника за извличане на товарни автомобили, поради което ще е необходимо 

съдействие от Ваша страна, за предоставяне на такава техника при необходимост. 

 

 

 

На проведеното на 01.11.2021г. присъствено заседание на съвета по бедствия се взе 

решение за предприемане на следните мерки по поставените проблеми: 

 ОПУ – Велико Търново се ангажира да  изкърпи и премахне неравностите по 

посочените пътни участъци до началото на предстоящия зимен сезон, а именно до края на 

месец ноември 2021 г. 

 

Община Свищов 

Община Свищов е посочила следните проблеми: 

Необходимо е почистващата фирма в пътни участъци: с. Царевец – с. Совата и с. 

Царевец – с Козловец – с. Алеково да предприеме своевременни мерки за почистването им, не 

да се чака натрупването на големи преспи.  

Редно е района на Свищов да бъде дислоциран роторен снегорин, тъй като пътните 

участъци с друга техника не могат да бъдат разчиствани. Препоръчително е и поставяне на 

качествени снего-задържащи съоръжения именно в тези пътни участъци. 

 В лошо състояние е пътната маркировка на републиканската пътна мрежа /път ІІ 52/ в 

участъка Свищов - Ореш, това при лоша видимост затруднява движението на МПС.  

Два участъка: от път ІІ - 52 „Новград – Вардим – Свищов – Ореш – Деков“ и път ІІІ-405 

„Горна Студена – Козловец – Свищов“, които преминават през града, са прехвърлени за 

почистване на Община Свищов срещу заплащане от АП. До момента няма нови указания от АП 

и се интересуваме дали ще се запази този ред. Във връзка с това нашата разработена пътна 

схема включва и тези участъци за почистване от ОП „Чистота-Свищов“. 

 

На проведеното на 01.11.2021г. присъствено заседание на съвета по бедствия се взе 

решение за предприемане на следните мерки по поставените проблеми: 

ОПУ – Велико Търново се ангажира да бъдат почистени участъците преди предстоящия 

зимен сезон, да се обнови маркировката, а ремонтните дейности по укрепването на участък 

Вардим да продължат до пълното им завършване през ноември 2021 г.  

Поет е ангажимент при необходимост при утежнена зимна обстановка да бъде осигурен 

роторен снегорин за справяне със снегопочистването в община Свищов.  

  

Община Елена 

Община Елена е посочила следните проблеми: 

Съществува проблем с образувани свлачище по път III 662 Твърдица – Елена в частта на 

област Велико Търново /участъка Предела – Елена/ и път VTR 1079 (ІІІ 662) – Елена – Лазарци 

– Мийковци, при км 3+950. Същите са сигнализирани, но представляват риск за преминаващите 

автомобили и създават затруднения при обслужване на засегнатите населени места и  

снегопочистването. 

 

На проведеното на 01.11.2021г. присъствено заседание на съвета по бедствия се взе 

решение за предприемане на следните мерки по поставените проблеми: 

ОПУ – Велико Търново информира, че свлачищата от Републиканската пътна мрежа, за 

които става дума са включени в Програма и чакат решение. По всяка вероятност ще бъдат 

одобрени средства и през следващата година ще започнат възстановително – укрепителни 

дейности по тях. 
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Община Стражица 

Община Стражица е посочила следните проблеми: 

На републиканската пътна мрежа до гара Кесарево има образувани големи дупки в 

платното и поради това има нужда от изкърпването му, както и поставяне на нова маркировка. 

 

 

 

На проведеното на 01.11.2021г. присъствено заседание на съвета по бедствия се взе 

решение за предприемане на следните мерки по поставените проблеми: 

 ОПУ – Велико Търново се ангажира да направи изкърпването и да поднови 

маркировката в участъка преди предстоящия зимен сезон, а именно до края на месец ноември 

2021г. 

 

И З В О Д: 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ 

Областен управител на  

област Велико Търново 

 

 


