ПРОТОКОЛ
за резултатите от проведеното разширено заседание на Щаба за изпълнение на областния
план за защита при бедствия, във връзка с подготовката на област Ловеч за функциониране
при зимни условия
Съвещанието се проведе от 10.30 до 11.30 часа в зала 101 на ОА. На съвещанието
присъстваха членовете на Щаба и кметовете на общини. Списъкът на участниците е
приложен към настоящия протокол.
Съвещанието бе открито и се ръководи от г-жа Ваня Събчева, областен управител на
област Ловеч. Тя обяви дневния ред:
1. Доклад на кметовете на общини за готовността на общините за действие при
усложнена зимна обстановка.
2. Докладване от ръководителите на структури за готовността на екипите за
оказване на помощ на населението при снегонавявания и обледенявания и при
бедствена обстановка
Г-жа Събчева запозна членовете на щаба с направеното към момента от назначената
с нейна заповед комисия за проверка на готовността на пътноподдържащите фирми и
състоянието на снабдяването с инертни материали.
Последователно бяха заслушани докладите на кметовете на общини:
Г-н Казнаджиев, за готовността на община Ловеч. Общината е в процедура по
подписване на договор с пътноподдържаща фирма, а почистването на снега в рамките на
града е възложено на общинската фирма „Еко“. Към началото на зимния сезон общината
няма притеснения за възможностите по справяне със сложна обстановка.
Г-н Кацаров, заместник кмет на Троян също счита, че общината ще се справи с
предизвикателствата на зимата. Предстои подписване на договор с фирма „Пътприбор“ за
поддържане на общинската пътна мрежа. Осигурен е достъп до курортните места и
отдалечените махали.
Г-н Пърлев, заместник кмет на Тетевен, подписани са договорите с фирмите и
подизпълнителите и са осигурени инертните материали. Създадена е организация за
действие при усложнена зимна обстановка. Осигурено е движението до хижите в планината.
Г-н Доков, представител на община Луковит, създадена е организация за поддържане
на пътната мрежа. Очакват се проблеми с отдалечените общини (Карлуково) и с
поддържането на главния път София-Плевен, преминаващ през града. Осигурено е
взаимодействие с РПС Луковит на ОПУ-Ловеч.
Кметът на община Летница г-н Джонев докладва, че ще се подържат пътищата
основно с сили на общината. Има готовност за по-отдалечените села да се търси съдействие
на външни фирми.
Г-н Вълчев увери областния управител, че ръководството на общината е създало
необходимата организация за посрещане предизвикателствата на зимата. Няма проблеми в
общината.
Г-н Михайлов, представител на община Априлци също деклариране готовност на
общината за действие на службите по поддържане на пътищата и улиците при тежка зимна
обстановка.
Г-н Стойчев, зам. кмет на община Ябланица, счита че общината е планирана
действията си по осигуряване на нормалната проходимост и осигуряване на населението с
услуги и стоки от първа необходимост.
Обобщението на г-жа Събчева е, че общините на областта са създали необходимите
условия за нормално функциониране на общините при усложнена зимна обстановка.
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Ръководителите на областните структури на държавната власт също декларираха
готовността на техните екипи да поддържат републиканските пътища, да осигурят нормална
организация на движението на превозните средства, за готовността им за оказване на помощ
на болни, на пострадали, за осигуряването с електричество и вода и стоки от първа
необходимост.
В заключение г-жа Събчева изрази удовлетворение от проведеното заседание, от
готовността на областта за функциониране при усложнена зимна обстановка и предупреди,
че назначената от нея комисия ще продължава да контролира работата на пътноподдържащите фирми и дейността на институциите по осигуряване на нормални условия на
живот на населението през зимния сезон 2012/2013 г.
Заседанието бе закрито в 11.30 часа. Подготвено е съобщение до средствата за масова
информация.

В. Димитров
Секретар на Областния щаб
Гр. Ловеч
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