
 

заседание на Областния съвет за 

 
 
Днес, 31.10.2018 г. от 10.00 часа

намаляване на риска от бедствия
подготовката, извършвана от областната и общинските администрации, териториалните 
звена на министерствата и ведомствата
работа при зимни условия, както и предприемането на превантивни мерки за 
недопускането или намаляването на последиците от  бедствия.
областния управител на област Шумен във връзка с правомощията му, съгласно чл. 64, ал. 
1 от Закона за защита при бедствия.

 
На заседанието присъстваха членовете на

бедствия, кметовете на общини, ръководители и представители на държавни структури и 
частни фирми на територията на шуменска област за работа при зимни условия
журналисти. 

 
Областният управител откри заседанието

1. Откриване на заседанието.
2. Доклади от ръководителите на

министерства, ведомства и юридически ли
3. Доклад за готовността на РЗИ за работа при зимни условия и 

възможността за осигуряване на допълнителни легла за пътуващи 
родилки и болни на хемодиализа

4. Доклад 
нормален учебен процес, осигуряването с 
медицински грижи

5. Доклад за състоянието на язовирите на територията на 
областта; 

6. Доклади от кметовете на общини, относно проведената 
подготовка за работа

Преди да премине към т.2, Областният
представителите на РД“ПБЗН“
тези награди бе почистването на част 

 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на Област Шумен 
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

от 
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия проведено на 

31.10.2018 г. г. 

от 10.00 часа, се проведе заседание на 
риска от бедствия, за организиране, координиране и контролиране на 

подготовката, извършвана от областната и общинските администрации, териториалните 
звена на министерствата и ведомствата, юридическите и физическите лица в областта за 

при зимни условия, както и предприемането на превантивни мерки за 
недопускането или намаляването на последиците от  бедствия.. Заседанието 
областния управител на област Шумен във връзка с правомощията му, съгласно чл. 64, ал. 

ащита при бедствия. 

На заседанието присъстваха членовете на Областния съвет за 
, кметовете на общини, ръководители и представители на държавни структури и 

на територията на шуменска област за работа при зимни условия

Областният управител откри заседанието и обяви дневния ред: 
Откриване на заседанието. 
Доклади от ръководителите на териториалните звена на 

министерства, ведомства и юридически лица. 
Доклад за готовността на РЗИ за работа при зимни условия и 

възможността за осигуряване на допълнителни легла за пътуващи 
родилки и болни на хемодиализа. 

Доклад от РУО за готовността на училищата за провеждане на 
нормален учебен процес, осигуряването с отопление, транспорт и 
медицински грижи. 

Доклад за състоянието на язовирите на територията на 

Доклади от кметовете на общини, относно проведената 
подготовка за работа на общинските структури при зимни условия.

да премине към т.2, Областният управител връчи благодарствени писма 
представителите на РД“ПБЗН“- Шумен, ОПУ-Шумен и на ДГС „Преслав

награди бе почистването на част от коритото на р. Камчия от паднали

риска от бедствия проведено на  

, се проведе заседание на Областния съвет за 
координиране и контролиране на 

подготовката, извършвана от областната и общинските администрации, териториалните 
, юридическите и физическите лица в областта за 

при зимни условия, както и предприемането на превантивни мерки за 
Заседанието бе свикано от 

областния управител на област Шумен във връзка с правомощията му, съгласно чл. 64, ал. 

 намаляване риска от 
, кметовете на общини, ръководители и представители на държавни структури и 

на територията на шуменска област за работа при зимни условия и 

 

териториалните звена на 

Доклад за готовността на РЗИ за работа при зимни условия и 
възможността за осигуряване на допълнителни легла за пътуващи 

за готовността на училищата за провеждане на 
отопление, транспорт и 

Доклад за състоянието на язовирите на територията на 

Доклади от кметовете на общини, относно проведената 
при зимни условия. 

управител връчи благодарствени писма на: 
Преслав“. Поводът за 

от паднали дървета, клони 



и храсти, което стана благодарение на безвъзмездния  им труд и при взаимодействие на 
тези структури. 

По втора точка от дневния ред главен инспектор Мирослав Желязков от РД 
„ПБЗН“- Шумен докладва за готовността на ведомството за справяне с тежките условия 
през зимния период. Всички районни служби и необходимата техника са приведени за 
експлоатация при зимни условия. Докладчикът заяви пред всички присъстващи, че има 
непрекъснато дежурство и достъпни телефони за връзка. Готови са както всяка година за 
зимата. 

Старши комисар Ялчин Расим заяви за готовността на ОД на МВР за предстоящата 
зима. Във всички 4 управления в областта има дежурни групи с необходимото техническо 
и специално оборудване, които са на 24 часово дежурство. На разположение са дежурни 
телефони, както и тел.112, и денонощна връзка с кметовете и дежурните във всички 
населени места. Имат необходимите ресурси от хора и са готови  за зимата. 

Майор Славчев от под.54060 докладва, че поделението разполага с модул за тежки 
зимни условия с необходимата тежка верижна и друга специална техника. Но този модул 
може да бъде приведен в действие само по разпореждане на Началника на отбраната в МО 
при получаване на уведомление  от областния управител. Времето за действие на модула 
за оказване на помощ е от 07.00 до 19.00 ч. Готови са за зимата. 

От името на ЦСМП д-р Илиян Илиев заяви за готовността  за предстоящата зима. 
Екипите са снабдени с подходящо зимно облекло и отопление. Складовете им са заредени 
с необходимите консумативи и медикаменти. Телефоните за връзка са на разположение. 
Филиалите на ЦСМП също са докладвали за завършено МТО пред прага на зимния сезон. 
Поддържат телефонна връзка с ОПУ при придвижването на линейките, но понякога 
обстановката се променя бързо заради силен вятър и снеговалеж. Взети са мерки в това 
отношение. 

За готовността на ВиК докладва инж. Марков. Готвят се за предстоящата зима. 
Още не са готови на 100 %, но до зимата ще се справят. Във всички общини има дежурни  
аварийни групи. При критични ситуации могат да се присъединят и групи от съседни 
експлотационни райони. Разполагат с необходимата високопроходима техника. Разчитат 
на помощ от РД“ПБЗН“ и ОПУ при необходимост.  

Инж. Диян Христов от „ЕСО“ ЕАД -МЕР Шумен заяви, че тяхната техника е готова 
за зимния сезон, включително и високопроходимите автомобили. Цялата им 
енергопреносна  мрежа има дължина 420 км. и е прегледана и обслужена. Хората им са 
снабдени с подходящо облекло и екипировка.  

За готовността на „Е, М и СТИ Изток“ към „Електроразпределение - Север“ АД 
докладва инж. Стойчев. И в момента се извършва обслужване на мрежата и продължават 
ремонтите. Закупили са 7 нови автомобила, а старите са оборудвани със зимни гуми, 
чистачки. Хората имат подходящи работни облекла. Разполагат с 38 екипа на 24 часово 
домашно дежурство. 

Госпожа Цветелина Велчева началник на  ОО“АА“ докладва, че са взети мерки и 
създадена организация за подготовка за зимата. Тя заяви, че  са част от единна структура с 
КАТ и МВР и работят много ефективно. Имат поне един човек на 24 часово дежурство. 

Инж. Димитър Ковачев докладва, че в ОПУ са готови за зимата. Поддържат 570 км 
пътища от първи, втори и трети клас и 38 км магистрали. Имат сключени два договора с 
„АМ Черно море“АД и с ДЗЗД „ПП Шумен“. С подновяването на договорите с двете 
фирми няма да имат проблеми, защото ще се сключат анекси. Техниката, която в момента 
е ангажирана с ремонти, възстановяване и маркировка на пътни участъци, има разрешение 
да продължи работа до 15 ноември. Ако междувременно се наложи да се почиства сняг, за 
24 часа 90 машини ще чистят пътищата първи, втори и трети клас, а 30 машини – 
автомагистралата. 



Инж. Вълчо Тодоров директор на  ЖП секцията Шумен докладва, че 
инфраструктурата е проверена. Екипите са снабдени с работно облекло. Има организация 
и план за действие. Следят критичната инфраструктура.  Готови са за зимата.  

Инж. Станислав Миланов заяви, че е отскоро назначен, но от името на 
ръководството на БДЧР може да докладва за готовността им за зимата. 

ИД директор на РИОСВ Шумен Цветомира Дончева каза, че разполагат с два 
високопроходими автомобила снабдени със зимни гуми и стоманени въжета за извличане. 
Имат дежурен екип на 24 часа за посрещане на сигнали за аварийни ситуации. На 24 
часово дежурство е и подвижната им лаборатория. 

Господин Николов от „Напоителни системи“ уведоми присъстващите, че всички 
хидромелиоративни обекти на територията на областта са подготвени за зимата. Всички 
язовири са завирени под 70 % от обемите си. Има готовност за създаване на организация 
на 24 часови дежурства, които да дават непрекъсната информация към басейновите 
дирекции и към МОСВ. Автомобилите им са готови като цяло за зимния сезон. 

Инж. Петър Ганев – Зам. директор на СИДП заяви, че наличните 6 териториални 
управления и 1 ловно стопанство са готови за зимния сезон. Имат оборудвани 
високопроходими автомобили за изтегляне на закъсали автомобили. Обработени са 
приоритетно сервитутните зони. Готови са да реагират при подадени сигнали за паднали 
клони и дървета. При по-тежки ситуации имат осигурени възможности за взаимодействие 
с фирми. Докладчикът отговори на водещия, че ще направят оглед на района по път 
Венец-Борци-Янково и ако е необходимо ще реагират адекватно. 

Инж. Веско Вълчев - ръководител на РЗ "СИЕР-Вълчи дол" запозна присъства-
щите, че отговорността на звеното към „Булгартрансгаз“ е върху 7 области. Има 
газопренасяне към Шумен и Н.Пазар и тази мрежа е на 100 % резервирана / т.е. една 
работеща и една резервна/. Всички съоръжения са проверени, обезопасени и са готови за 
зимата. 

Господин Пламен Петров - Директор на секретариата на Областен съвет на БЧК - 
Шумен заяви, че разполагат с възможности да осигурят храна, топли напитки и одеала, и 
са готови да отреагират при нужда като окажат помощ на бедстващи хора. Той спомена за 
случаи, при които са реагирали през изминалата зима. 

Представителят на „Автомагистрали Черно море“АД заяви , че до този момент не 
всичката им техника е готова за зимата на 100 %, тъй като извършват ремонтни дейности 
по пътищата, но имат готовност до няколко дни да ги подготвят. Имат в наличност депа с 
инертни материали, които при необходимост могат да използват. 

На въпроса на г-н Желев има ли въпроси, представител на медиите постави въпроса 
„…има ли опасни язовири на територията на областта?“. 

На този въпрос / по т.5/ отговори г-н Петко Шаренков. Той заяви, че на територията 
на областта има 160 язовира (8 държавни, 142 общински и 10 частни). От всички тях са 
проверени от комисии 90 %, а тези които са рискови са проверени на 100%. За всички 
проверки има издадени констативни протоколи. Напълно изпуснат е язовир „Дибич“ за 
извършване на неотложен ремонт. Всички язовири поддържат необходимите свободни 
обеми. Всички язовири имат аварийни планове, които са проиграни. Готови са за зимата. 

Водещият допълни, че при внезапно напълване на язовир „Тича“ може да помътнее 
водата за пиене в Шумен, поради липса на пречиствателна станция на този етап. 

По т.3 думата бе дадена на д-р Илияна Лозанова , която докладва за извършена 
профилактика на парните инсталации, ВиК, легловата база и съоръжения в болничните 
заведения. Има подготвени разчети за болните на хемодиализа, тежкоболни пациенти и на 
родилки с уточнен термин през зимните месеци. Изпратили са списъците на МВР и 
ОПУ.Местата за настаняване в МБАЛ са 10 на 3 етаж в бившата болница по белодробни 
заболявания, 10 места в звено „Гинекология“ на МБАЛ Шумен,11 легла в хирургичното 



отделение, 48 легла в инфекциозното отделение на МБАЛ и др. В МБАЛ - В.Преслав има 
8 болнични легла.  

По т.4 думата бе дадена на Светлана Милева – началник на РУО Шумен. Тя заяви, 
че в областта има 65 училища и в 57 от тях пътуват ученици. Директорите по места имат 
готовност за зимата. Само в Каолиново няма медицинско лице в училището, но е 
осигурено такова от града. В РУО Шумен има двама служители, които ежедневно приемат 
обаждания от директорите на всички училища. Госпожа Милева благодари на г-н Желев 
за оказаната подкрепа при провеждането на регионалната конференция по образованието, 
на която домакин бе Шумен. 

По т 6. думата бе дадена на представителите на общините.  
Господин Красимир Косев от името на община Шумен запозна присъстващите, че 

град Шумен е разделен за зимното почистване на зони север и юг, паркове, градини и 
общински стълбища. За почистването ще се грижат 3 фирми и 4 общински предприятия. 
За селата – 1 фирма. Той сподели, че може да има проблем за техниката на общината, 
когато трябва да премине по непочистени републикански пътища. Например по пътищата 
Друмево – Ветрище и Макак – Царев брод – Велино. Налага се да се изчака с 
почистването на селата, след като се отворят републиканските пътища. Те имали 
уверението на ОПУ Шумен за тяхното съдействие. Опорните им пунктове са подготвени 
за сезона. Докладчикът отново напомни, че почистването пред домовете и магазините е 
задължение на гражданите и фирмите. Освен това на почистването пречат и спрените 
автомобили по улиците. В града има кризисен център, който може да приюти до 30 
бедстващи хора, но техните автомобили няма да се извличат от преспите. 

За готовността на община В. Преслав говори нейният кмет г-н Горчев. Той каза, че 
са готови за зимата. Извършена е предсезонна подготовка на пътищата, сключени са 
договори за почистване с фирми. В туристическата спалня в града разполагат с 43 места за 
настаняване на бедстващи хора. В МБАЛ В. Преслав разполагат с 2 бр. ел. агрегати. Г-н 
Горчев спомена за проблем с въздушен електропровод в с. Мостич, който е зашумен от 
клони на дървета. Реките им са почистени, а язовирите са добре стопанисвани. 

На упрека за с. Мостич отговори инж. Стойчев. Работниците от „Е, М и СТИ 
Изток“ към „Енерго Про“ АД си вършат работата и режат дървета и храсти, но има 
проблем с  нарязването и прибирането на клоните. Проблемите продължават със 
засаждането на нови дървета под електропроводите от граждани и фирми върху частна и 
общинска земя, срещу което фирмата е безпомощна. Има дробилки в общините, но трябва 
да се заплаща използването им, а фирмата няма пари за това. 

Представителят на община Венец г-н Еминов каза, че ще има сключен договор с 
фирма за зимно поддържане до края на 2018г.. Има стартирала процедура, но засега няма 
желаещи. Общинските работници са изсекли опасните дървета по пътя Шумен – Силистра 
и клоните са прибрани. 

Кметът на община Каспичан г-жа Недева заяви, че са готови за зимата. На 
проведеното заседание в общината са определени местата за настаняване на закъсали хора 
и автомобили. Открита е процедура за избор на фирма за зимно поддържане. Изрази 
благодарност за подкрепата за ремонта на пътя Каспичан – с. Златна нива. Има проблем 
по пътя между с. Кюлевча и с. Марково. Направено е искане пред АПИ за финансиране, 
но все още няма резултат. Има и надвиснали клони по този път. Проблем е и 
заблатяването в град Каспичан по поречието на р. Каменица, заради заустването на две 
канализации. Оказват съдействие на енергийния оператор. Разговарят със земеделски 
производители за оказване на съдействие на енергийния оператор по земеделски пътища 
за отстраняване на повреди по електропроводите. Извършено е възстановяване на горски 
пътища, за да има достъп в горите при евентуални пожари. Благодари на органите на МВР 
за разкритото скоро тежко криминално деяние. 



Заместник – кметът на община Каолиново Белгин Мюмюнов сподели за 
отдалечеността на тяхната община от областния град и похвали местните хора за 
готовността им сами да се справят с опасностите на зимата. Имат създадена организация и 
24 часово дежурство в общината. Разполагат с подходяща техника за почистване и 
извозване на закъсали автомобили. 

Заместник кметът на община Н. Козлево Иван Иванов запозна присъстващите, че 
на 26.10.2018 г. е направен технически преглед на цялата почистваща техника. Разполагат 
с 11 снегорина за 11 села, 1 опесъчител, 2 високопроходими автомобила и др. Лугата и 
инертните материали са складирани по местата. 

Кметът на община Н.Пазар Ивайло Камаджиев сподели, че е проведено 
съвещанието в общината във връзка с новия зимен сезон. Създадена е организация за 
почистването. Договорът с почистващата фирма е до края на т.г. В процедура са за нова 
обществена поръчка. Разполагат с 20 места за настаняване на бедстващи хора. В 
кметствата също имат готовност за приютяване. Кметът сподели за проблем с 
примигвания на тока в селата по път II – 27. Имат проект за рехабилитация на пътя около 
с. Тръница. Там има и надвиснали клони. През зимата пътят е опасен за преминаване. Как 
ще се отклоняват МПС?. 

За  примигванията на тока отговори инж. Стойчев. Този проблем възниква заради 
многото птици, кацнали по жиците, които сутрин при излитане създават предпоставка за 
колебание на напрежението по мрежата.  

Инж. Ковачев от ОПУ поясни, че има система „Лима“ в която се дава информация 
за състоянието на пътищата и там се въвеждат ограниченията. 

За готовността на община Смядово говори г-н Недеков. Нямат сключени договори 
с фирми за снегопочистване и разчитат на собствени сили и техника. Имат доброволно 
формирование и го използват най-активно. Той напомни, че през изминалата зима Ришки 
проход беше затварян по вина на Бургаска област, а не по тяхна  вина. Сами ще чистят 
своята пътна мрежа. Имат заделени финанси. 

Заместник – кметът на община Хитрино Илхан Ахмед обърна внимание, че 
Хитрино е малка община с голяма територия. Разполагат с 288 км четвъртокласна пътна 
мрежа. Имат договор с почистваща фирма. Закупили са голям трактор и багер, имат 
дробилка. С енергийния оператор си помагат взаимно. Благодарни са за помощта на ВиК 
оператора. Детските градини имат дърва за огрев. Училищните автобуси са готови и имат 
нови зимни гуми. 

След изчерпване на дневния ред Обласният управител г-н Стефан Желев закри 
заседанието. 

Докладите в писмен вид са предадени на инж. Петьо Куйкин – гл. експерт в 
областна администрация Шумен 

 
 
Изготвил: ....……………………..;            Председател: ………………………..; 
 
Добрин Чобанов                                                                   Стефан Желев 
Изпълнител в Дирекция“АПОФУС“                                        Областен управител 
 
 


