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Д О К Л А Д  
 
 

ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА РАБОТА И ЖИВОТ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ  
ПРЕЗ 2020 - 2021 ГОДИHА 

 
 

Подготовката на община Габрово за работа и живот при зимни условия за основните 
дружества започна през месец септвември. Със Заповед №1990/18.09.2020 г. и Указания на Кмета 
за осигуряване на нормална работа и живот при зимни условия бяха определени и възложени за 
изпълнение конкретни мероприятия със съответни срокове и отговорници. За периода 01.11.2020 г. 
до 31.03.2021 г. е назначен Оперативен щаб под ръководството на кмета на община Габрово с 
основна цел - координиране на управлението при възникване на бедствие, породено от УЗО 
(усложнена зимна обстановка). 

До ръководителите на основните дружества, ведомства, МБАЛ “Д-р Т. Венкова”, училища, 
детски градини, детски ясли, сили на ЕСС, бяха изпратена Заповед и Указания на Кмета на община 
Габрово, с което бяха възложени за изпълнение превантивни дейности за привеждане на 
структурите в готовност за работа и живот при зимни условия. В определените срокове от 
съответните ръководители в Община Габрово бяха представени планове, заповеди и програми за 
зимната подготовка. По-голямата част от тях са разработени с необходимата отговорност и в 
подходящ обем. В посочените дружества и ведомства са проведени планираните редовни 
заседания на актуализираните постоянни обектови щабове за изпълнение на аварийното 
планиране при усложнена зимна обстановка и са уточнени и утвърдени схемите за оповестяване. 

В плановете за зимната подготовка са предвидени и отразени проблемите, свързани с: 
- аварийна готовност за овладяване на бедствени ситуации; 
- създаване на организация за снегопочистване в районите на дружествата, тротоарните 

площи и прилежащите паркинги; 
- инвентаризация и осигуряване на необходимите инструменти и материали - сол, пясък, 

сгурия, гребла, чукала за лед, ръкавици; 
- ревизия на вътрешно и външно осветление; 
- профилактика на възли, агрегати, съоръжения, инсталации, осветление, инструментариум; 
- утвърждаване на графици за домашни и подсилени дежурства при задържане на 

температурите под -100С и при обилни снеговалежи; 
- доставките на газ и резервни количества горива; 
- готовност за провеждане на профилактични и лечебни мероприятия при възникване на 

вирусни епидемии;  
- осигуряване на резерв в болничните аптеки от лекарствени средства и консумативи за 

удовлетворяване на нуждите на отделенията в случай на обявяване на грипна епидемия и /или при 
УЗО;  
 

От направеното до сега, можем да ОБОБЩИМ:  
 
1. Ръководствата на дружествата и ведомствата са положили усилия за изпълнение на Заповед 
№1990/18.09.2020 г. и Указания на Кмета за осигуряване на нормална работа и живот при зимни 
условия. 

В изпълнение на Заповед № 1990 от 18.09.2020 г. на Кмета на община Габрово и Указания на 
Кмета на община Габрово и Председателя на общински съвет по сигурност и щаб за изпълнение на 
общински план за защита при бедствие от 18 септември 2020 г. за намаляване на риска от бедствия, 
Ви информирам за следното: 

На територията на община Габрово функционират: 

  3 детски ясли 

  10 общински детски градини, разположени в 17 бази;  
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  9 общински училища - едно начално, пет основни, две средни, 

Природоматематическа гимназия; 

  3 държавни училища – две професионални гимназии и Национална Априловска 

гимназия; 

  Център за специална образователна подкрепа; 

  Център за подкрепа на личностното развитие – Астрономическа лаборатория и 

планетариум. 

В трите детски ясли ДЯ „Зора“, ДЯ „Първи юни“ и ДЯ „Славейче“, отоплителна система е на 

природен газ.  

Осигурено е отопление с природен газ в шест детски заведения, разположени в девет бази - 

това са ДГ „Мечо Пух”, ДГ „Мики Маус”, ДГ „Радост“ (база 1 и база 2), ДГ „Младост”, ДГ „Перуника“ 

(база 1 и база 2) и ДГ „Явор (база 1 и база 2) . На локално парно с течно гориво – газьол, се 

отопляват детските градини ДГ „Дъга“ и ДГ „Ран Босилек“. ДГ „Първи юни” се отоплява - локално 

парно, захранвано с ел. енергия - фотоволтаична система. В ДГ „Слънце” отоплението се осигурява 

от ТЕЦ - Габрово. Отоплението в базата на ДГ „Мечо Пух“ в с. Поповци и в базата на ДГ „Мики Маус” 

в с. Враниловци се осигурява с ел. енергия, а в полудневна група на ДГ „Дъга“ в с. Яворец 

отоплението е на твърдо гориво. 

Детските заведения разполагат с достатъчен брой ел. отоплителни уреди, които са изправни 

и могат да се ползват, при необходимост. Отоплителните уреди и инсталации са стандартни и 

съобразени със степента на пожарната опасност за всяко помещение, съгласно изискванията на 

противопожарните норми.  

Учебните заведения - НУ „Васил Левски“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Иван 

Вазов“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Райчо Каролев“, СУ „Отец Паисий“, ПМГ „Акад. Иван 

Гюзелев“, ПГТ „Пенчо Семов“, Национална Априловска гимназия и Центърът за специална 

образователна подкрепа са газифицирани. Корпус № 1, № 2 и работилниците на ПТГ „Д-р Никола 

Василиади“ се отопляват от локално водно отопление, затопляно от два газови котела на природен 

газ, а корпус № 3 - отоплението е централно, от ТЕЦ - Габрово. На локално парно с течно гориво 

газьол се отоплява ОУ „Ран Босилек“. 

Помещенията в Центъра за подкрепа на личностното развитие - Астрономическа 

обсерватория и планетариум, се отопляват с електрически уреди, а Звездната зала - с климатици. 

Извършени са ремонтни дейности на част от сградата, в която се помещава центъра, които 

включват – направа на вътрешна изолация на стените, осветление и подова настилка. Във фоайето 

и коридора към звездна зала също са подменени дограма и врати.  

Всички газифицирани детски и учебни заведения имат сключени договори за доставка на 

газ и е осигурено гориво, което ще се ползва при необходимост и липса на газоподаване. Детските 

и учебни заведения, които са на локално отопление, са сключили договори с лицензирани фирми 

за доставка на гориво. В края на отоплителния сезон 2019/2020 г., детските и учебни заведения има 

налично количество гориво, което е достатъчно за началото на новия отоплителен сезон 2020/2021 

г. 

Извършени са прегледи на техническата автоматика в котелните помещения и технически 

надзор на съоръженията с повишена опасност. Ръководствата на детските, учебните и социални 

заведения имат сключени договори с лицензирана фирма за технически надзор на водогрейните 

котли и за сервизно абонаментно поддържане за периода на отоплителния сезон от 1 ноември 

2020 г. до 1 април 2021 г. Всички котелни помещения и водогрейни котли отговарят на 

изискванията на РУ ПБЗН. В плановете за подготовка за зимния сезон е отразено извършването на 

проверка на манометрите в котелните помещения от Държавна агенция за метрология и 

технически надзор и проверка на изправността на водогрейните котли от Технически надзор на 

съоръженията с повишена опасност.  
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В детските и учебни заведения са извършени текущи ремонти на отоплителните инсталации, 

почистване на комините и димоотводните тръби на котлите, профилактика на водогрейните котли и 

проби на отоплителната инсталация и отоплителните тела, отстранени са течове, като са подменени 

неизправните и неработещи радиатори. 

Издадени са заповеди, като е определен видът на ползваните отоплителни уреди и 

съоръжения, и лицата, които ще отговарят за тях. Отоплителните уреди и климатици са изправни и 

в готовност за използване през предстоящия отоплителен сезон. За пожаробезопасна експлоатация 

на отоплителните уреди, които ще се използват през отоплителния сезон, са проведени 

периодични инструктажи с ангажираните лица. 

Извършена е ревизия на фотоволтаичната система в ДГ „Първи юни“, която към момента 

функционира нормално. Предприети са мерки за предотвратяване от замръзване на отоплителната 

инсталация след приключване на учебните занятия, нощно време и в неучебни дни. При много 

студено време е създадена организация за дежурство с цел предотвратяване от замръзване на 

отоплителната инсталация. 

Противопожарните системи, съоръжения и уреди са проверени за годност, поддържани в 

изправно състояние, обозначени са и са поставени на видни и достъпни места. Осигурена е 

информационна обезпеченост на образователните институции и взаимодействие с РУ ПБЗН в 

Община Габрово. 

Извършен е основен преглед на сградите в детските градини и училища и е осъществена 

ревизия на покриви, воронки, изчистени са улуците и водосточните тръби, извършен е преглед на 

захранващи ел. табла, вътрешно и външно осветление и са отстранени констатирани 

неизправности. 

След направен оглед, са уплътнени врати и прозорци и са заменени счупените и липсващи 

стъкла. 

В детските и учебни заведения се извършва периодичен контрол на ВиК инсталациите, с 

оглед за недопускане на аварии от течове и замръзване. Топлоизолирани са външните 

водопроводни линии. 

За осигуряване на нормална проходимост, почистването на снега и опесъчаване, детските и 

учебни заведения са снабдени с необходимите инструменти и инертни материали. Създадена е 

необходимата организация за своевременно почистване на подходите при снеговалеж и 

заледяване, Налично е необходимото количество пясък и магнезиев хлорид на гранули за топене 

на лед и сняг по тротоарите, стълбищата и пътеките, с цел превеждането им в състояние на 

безопасност. Набавени са необходимите кирки, гребла и лопати за снегопочистване. 

За периода от 15.09.2020 до 30.06.2021 г. е осигурено транспортно обслужване за 207 

ученици от I до XII клас, които живеят в населени места на територията на община Габрово, в които 

няма детски градини и училища. 

За пътуващите ученици от средищните училища е осигурен транспорт, както следва: 

 ОУ „Христо Ботев” - собствен превоз; 

 СУ „Райчо Каролев” - собствен превоз и специализиран превоз с автобус на 

„Общински пътнически транспорт” ЕООД – Габрово; 

 СУ „Отец Паисий” – специализиран превоз с автобус на „Общински пътнически 

транспорт” ЕООД – Габрово. 

Предстои обсъждане и координиране действията при зимни условия с кметове и кметски 

наместници на населените места, от които има ученици, обучаващи се в средищните училища – ОУ 

„Христо Ботев“, СУ „Райчо Каролев“ и СУ „Отец Паисий“. 

Извършен е технически преглед на училищните автобуси за движение при зимни условия и 

са подготвени за зимни условия. Извършена е проверка на акумулаторите, зареждане с антифриз и 
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зимна течност за чистачките, смяна на зимни гуми. Проведен е инструктаж на шофьорите на 

собствените транспортни средства за оборудване на същите за работа при усложнена зимна 

обстановка. 

Във връзка с опазване живота и здравето на децата и учениците във всяко детско и учебно 

заведение е осигурено медицинското обслужване. По места са обособени здравни кабинети, в 

които работят медицински специалисти. Кабинетите са оборудвани с медикаменти за долекарска 

помощ и най-необходимите лекарства, превързочни и други материали и имат готовност за 

провеждане на профилактични мероприятия при възникване на вирусни епидемии. Медицинските 

специалисти извършват в детските и учебни заведения ежедневни измервания на температурата, 

следят хигиенните изисквания на микроклиматичните параметри на въздуха в помещенията и 

предоставят информация за резултатите. От медицинските лица се осъществява ежедневен 

контрол на заболеваемостта на децата и учениците, като при възникване на вирусна епидемия 

имат готовността за провеждане на профилактични и лечебни мероприятия. 

В детските заведения се провеждат закалителни процедури на децата в съответствие с 

плана за закаляване, изготвен от медицинското лице. С цел намаляване риска от простудни 

заболявания, децата ще се извеждат на открито с подходящо за зимния сезон облекло. 

Във края на последния час, ежедневно, във всички училища, учителите се провежда 

"МИНУТКА" - краткотрайно занимание, напомнящо на учениците от I - VII клас за правилата на 

движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата при зимна обстановка и през 

останалите сезони. 

Всички детски и учебни заведения са изготвили Плановете за защита при бедствия и аварии 

за учебната 2020/2021 г., съобразно изискването на Министерството на образованието и науката. 

Актуализирани са групите за защита при бедствия, схемите за оповестяване и щабовете за 

координация на неотложни аварийно-възстановителни работи (НАВР) при бедствия и аварии и са 

описани мерките, които трябва да се предприемат. 

На заседание на педагогическия съвет в детските градини и училища са приети: План за 

осигуряване на нормален учебен процес през зимата на учебна 2020/2021 г.; План за защита при 

бедствия; Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд и 

Правилник за вътрешния трудов ред. В изброените планове е описана организацията за 

осигуряване на нормални условия за работа и живот при усложнена зимна обстановка. С конкретни 

срокове и отговорници са набелязани мерките и дейностите в плановете за организация и 

определяне задълженията на персонала, относно осигуряване на нормални условия за работа при 

усложнена зимна обстановка за учебната 2020/2021 г. Проведени са заседания на щабовете за 

уточняване на схемите за оповестяване, длъжностните задължения на членовете от комисиите, 

както и състоянието и готовността на силите за провеждане на спасителни и други неотложни 

аварийно възстановителни работи при тежки зимни условия. 

В информацията от ръководствата на образователните институции не са посочени причини, 

които да възпрепятстват нормалното протичане на учебно - възпитателния процес през учебната 

2020/2021 г. 

 На територията на община Габрово функционират значителен брой социални услуги, които 

могат да бъдат разпределени като: социални услуги в общността, социални услуги от резидентен 

тип и една специализирана институция. 

1. Социални услуги от резидентен тип: 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност 

от постоянни медицински грижи – кв. Велчевци; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – кв. Борово; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – кв. 

Трендафил; 
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 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – ул. 

Чардафон; 

 Звено „Майка и бебе“; 

 В горепосочените социални услуги персоналът работи в условията на 24-часов режим на 

работа, което на практика осигурява непрекъснато присъствие на дежурни лица от персонала в 

социалните услугите. 

Извършени са основни огледи на сградите, с цел ревизия на покриви, воронки, водосточни 

тръби, улуци, вътрешно и външно осветление, извършени са проби на отоплителните системи, 

ремонтирани са повредени врати и прозорци, отстранени са течове от покрива. Подсигурени са 

гребла и лопати за своевременно почистване на падналия сняг. 

2. Специализирана институция  

 Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – кв. Маркотея; 

 Социалната услуга осигурява непрекъсната и постоянна грижа за настанените потребители, 

което на практика гарантира 24- часово присъствие на част от персонала в дома, както в работни, 

така и в празнични, и почивни дни. 

 При снеговалеж, се предприемат своевременни мерки за осигуряване на нужната 

организация по снегопочистване в двора на дома и района около сградата на дома. 

  Институцията разполага с три цистерни по 700 литра резервна вода, като при авария водата 

е достатъчна за 24 часа. Специализираната институция се отоплява на газ, като разполага и с 

електрически отоплителни уреди, в случай на нужда. Извършен е преглед и ремонт на ел. 

инсталацията и осветлението, както и ревизия на покрива- почистване на улуци и водосточни тръби. 

Спешният медицински шкаф е зареден с необходимите лекарствени средства и материали.  

 

 3. Социални услуги в общността: 

 Заведение за социални услуги, в структурата на което влизат – Домашен социален 

патронаж, Клуб на инвалида, Клуб на пенсионера и Дневен център за стари хора; 

 Дневен център за деца с увреждания - кв. Велчевци; 

 Център за Обществена подкрепа към SOS; 

 Център за Обществена подкрепа – ИМКА; 

 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър; 

 Център за социална рехабилитация и интеграция; 

 Дневен център за деца и младежи с увреждания; 

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания; 

 Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства; 

Осигурени са средства и материали за почистването на снега, опесъчаване и осигуряване на 

нормална проходимост. Извършени са профилактики на ел. инсталации и осветление, както и 

ревизия на покриви, воронки, водосточни тръби и улуци. Извършени са огледи за счупени стъкла и 

уплътнение на прозорците, проверени са покривните конструкции за счупени керемиди и течове, 

направена е профилактика на ел. радиатори, перални, готварски печки, съдомиялни и др.  

Всички социални услуги на територията на община Габрово разполагат с инструменти /гребла, 

лопати и др./ и инертни материали / сол и пясък/ за почистване на снега и обезледяване района на 

услугите. 

Социалните услуги, които притежават моторни превозни средства, са предприели действия за 

привеждането им в готовност за работа при зимни условия, с наличие на зимни гуми и лопати за 

снегопочистване. 

4. Културни институти В плановете на културните институти за действия при бедствия и 
аварии, по отношение на  зимната подготовка са предвидени и отразени дейности, свързани с: 
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-   аварийна готовност за овладяване на бедствени ситуации; 
- създаване на организация за снегопочистване в прилежащите райони на културните 

институти, както и на тротоарните площи пред тях. За ДК „Ем. Манолов“ и почистване на подходите 
към сградата. 

- инвентаризация и осигуряване на необходимите инструменти и материали – химически 
вещества, сол, пясък,  гребла, чукала за лед, ръкавици 

- профилактика на възли, агрегати, съоръжения, инсталации, осветление, инструментариум; 
-  утвърждаване на графици за домашни и подсилени дежурства при задържане на 

температурите под -100С и при обилни снеговалежи; 
-  доставките на газ и резервни количества горива; 
- подготовка на транспортните средства за работа при зимна обстановка/ РЕМО „Етър“, 

Музей ДХС и МАИР „Боженци“/. 
 
В културните институти са извършени прегледи на отоплителните инсталации, профилактика 

на водогрейните котли и са извършени нужните проби. 
Предприети са мерки за предотвратяване от замръзване на отоплителните инсталации след 

приключване на работния ден. При много студено време е създадена организация за дежурство с 
цел предотвратяване от замръзване на отоплителната инсталация. 

Отоплителните уреди и климатици са изправни и в готовност за използване през 
предстоящия отоплителен сезон.  

Противопожарните системи, съоръжения и уреди са проверени за годност, поддържани в 
изправно състояние, обозначени са и са поставени на видни и достъпни места.  

Направени са ревизии на покривите на сградите, воронките, водосточните тръби и открити 
тераси, където има такива. 

Културните институти са изготвили Планове за защита при бедствия и аварии за периода 
2020/2021 г.,  и са описани мерките, които трябва да се предприемат при нужда. 

За осигуряване на нормална проходимост, почистването на снега и опесъчаване, културните 
институти са се снабдили с необходимите инструменти и инертни материали, като имат готовност 
за закупуване на допълнителни такива при необходимост. Налично е необходимото количество 
пясък и магнезиев хлорид на гранули за топене на лед и сняг по тротоарите, стълбищата и пътеките, 
с цел превеждането им в състояние на безопасност. Набавени са необходимите инструменти. 

Извършени са прегледи на сградите, с цел ревизия на покриви, воронки, водосточни тръби, 
улуци, вътрешно и външно осветление, извършени са проби на отоплителните системи, 
ремонтирани са повредени врати и прозорци, отстранени са течове от покрива. Подсигурени са 
гребла и лопати за своевременно почистване на падналия сняг. Извършена е подготовка на 
автомобилите  за зимата. 

Определени са длъжностни лица, които трябва да осъществят организацията и действията 
при усложняване на метеорологичната обстановка. 

 
5. Общинско предприятие “Благоустрояване” продължава подготовката за работа през 

зимния сезон.  
 С процедура № 139-ОПБС-19/15.02.2019 г. ще се обезпечи необходимото количество 
инертни материали необходими за сезона. В наличност ОП „Благоустрояване” в момента разполага 
с 1205.775 тона инертни материали – пясък, каменна сол и CaCl. 

Наличният автопарк се подготвя за работа при зимни условия, извършват се тестове на 
техниката на терен по маршрути, както и запознаване на титулярите с техника. Оперативният 
контрол ще се извършва с коли на дружеството.  
  Отдел „Озеленяване“ Персоналът в отдела е обезпечен с необходимото работно облекло за 

предстоящият зимен сезон 2020-2021 г. 

      Подготвен е списък с потенциално опасни и сухи дървета на територията на град Габрово, 

въз основа на който ще бъде сформирана комисия, имаща за цел да обходи и маркира дърветата за 

премахване. След окончателния доклад от работата на комисията, ОП „Благоустрояване” ще 

предприеме действия по премахване и кастрене на описаните дървета. 
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   През зимните месеци дейностите по поддържане на зелената система включват зазимяване 

на многогодишна растителност, укрепване на новозасадени дървета, отръскване на храсти от сняг, 

премахване на самонастанила се растителност, премахване на сухи, счупени и надвиснали клони от 

дървета около пешеходни и автомобилни потоци и подходи, места за паркиране и т.н. В дните със 

сняг служителите на отдела осигуряват проходимост на алейната мрежа в паркове и градини, както 

и опесъчаване на стълбища. Отделът има готовност за изпълнение на предвидените дейности на 

територията на града, както и в обхвата на поддържаната общинска пътна мрежа. 

Ежемесечно директорът на предприятието издава заповед, с която определя група, която е на 

разположение в извънработно време и при необходимост реагира и отстранява паднали дървета 

на територията на града и ОПМ. Групата е оборудвана с високопроходим автомобил и 

необходимата техника.  

 
 Група „Улично осветление“ Възложено е на фирма „Етра Ел” ООД поддържаща  уличното 
осветление на територията на общината да прегледат и отстранят при наличност на повреди по 
уличната и тротоарна осветителна система , намираща се на територията на гр. Габрово, с 
приоритет пешеходни пътеки, училища, детски градини, както и конфликтните местоположения на 
пресечна точка на пешеходци и МПС, с цел достатъчна осветеност в тъмната част на зимен сезон 
2020-2021 г. 

 
6. “Ситигаз България” ЕАД има готовност за работа при зимни условия, на всички обекти 

съоръженията са проверени, някои от които вече и работят. Към аварийния комплект има налични 
всички елементи за нормално функциониране на мрежата и съответните газозамерни и 
регулиращи табла. На автомобилите предстои смяна на гумите, минали са технически преглед. Като 
се има предвид, че газоразпределителната мрежа основно е подземна, основно остава 
евентуалният затруднен достъп за кратко време до съоръженията при много тежки зимни условия. 

7. "Топлофикация - Габрово" - ЕАД създава организация за работа през зимния сезон. 
Дружеството е сключило договори за доставка на горива за отоплителния сезон. Осигурени са 
необходимите резерви на склад – въглища и биомаса. Извършени са ремонт и профилактика на 
основните и резервни топлоизточници в топлоелектрическата централа. Извършени са ремонтни 
дейности на топлопреносната мрежа, както и на основните и спомагателни съоръжения. Доставени 
са необходимите количества горива и смазочни материали, необходими за автопарка, като всички 
автомобили и високопроходима техника са обслужени и приведени в готовност за зимна 
експлоатация. 

8. “Димас“ АД имат сключен договор с Община Габрово до 2023 г. за „Зимно поддържане 
на общинската пътна мрежа”. Доставени са необходимите инертни материали. Дружеството 
разполага с 18 специализирани машини за снегопочистване. Оперативният контрол ще се извършва 
с кола на дружеството. 
 К.к. «Узана» ще се почиства с две машини. 
 9. Областно пътно управление – създадена е необходимата организация по отношение 
осигуряване на нормалната експлоатация на републиканските пътища. Зимното поддържане се 
осъществява от ДЗЗД «Консорциум Габрово 19-24» - Велико Търново. Подготвена е необходимата 
вертикална сигнализация за прохода Шипка и к.к. Узана. Изготвен е оперативен план за въвеждане 
варианти за временна организация и безопасност на движение при влошени метеорологични 
условия. Зимното поддържане на община Габрово ще се осъществява от 3 опорни пункта, в които 
има налични материали - сол, пясък, калциев и магнезиев хлорид. Създадена е организация за 
събиране, обобщаване, съгласуване и обмен на информация за пътната обстановка. Има налична 
специализирана техника, която до един час ще се използва, при необходимост. Остава проблемът с 
намиране на площадки за принудително спиране на МПС. 

10.  ЕРП Север АД - Разпределителен център Габрово продължава изпълнението на своята 
програма за работа през сезон зима – 2020-2021 г. За община Габрово има разпределени 14 
аварийни екипа с 26 ел. монтьори за отстраняване на аварии по електроразпределителната мрежа, 
разделени териториално на два участъка. Екипите са оборудвани с 22 автомобила, вкл. 
специализираните, които включват кран, лаборатория, борил машина, скара. Автомобилите са 
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приведени в готовност за зимния сезон. Почистени са от клони и дървета 102 дка от просеките на 
електропроводи средно и високо напрежение, извършени са обходи и ревизии на 208 км мрежи 
Ср.Н. Подменени са 36123 м въздушна мрежа НН, като старите проводници са заменени с 
изолирани, извършени са и други ремонтни дейности. Възстановени са всички участъци от 
електропроводи и съоръжения, които са били обект на кражба. Инспектирани са трафопостовете, 7 
силови трансформатори са подменени. Осигурен е необходимият резерв от основни видове 
материали и съоръжения. Има сключени договори с фирми за извършване, при нужда, на аварийно 
– възстановителни дейности и просеки по електроразпределителната мрежа. Разполага се със 
средства за комуникации между аварийно ремонтните групи и центъра за управление на мрежата. 
В диспечерския център е оборудвано допълнително работно място, което ще се използва, при 
необходимост. При усложняване на МТО обстановката в района на общината, има възможност за 
командироване на допълнителни екипи от други райони. 

11. ВиК - ООД има готовност за работа при зимни условия. В текущите срокове се изпълнява 
подробен план с конкретни задачи и отговорници. Осигурени са зимните количества от течен хлор 
и хипохлорид, чиято доставка е кризисен фактор при възникване на обилни снеговалежи и 
обледявания. Доставени са инертни материали за опесъчаване на подстъпите към обектите. 
Отстраняват се течове от водопроводната мрежа, асфалтират се изкопи, санират се каптажите и 
водоемите. Укрепват се всички участъци по външните водопроводи, които са застрашени от 
измръзване. Извършва се технически преглед и профилактика на всички съоръжения в язовирен 
район, пречиствателни станции, помпени станции и се подготвят за работа при зимни условия. 

12. «Общински пътнически транспорт» ЕООД - ръководството на дружеството изпълнява 
подробен план за работа през зимата. Разполага с 11 нови автобуса. Всички авомобили, според 
нуждите, ще бъдат осигурени с нови зимни гуми, процедурата по подмяната е в ход. Дружеството е 
обезпечено технически, с горива и кадрово. Автомобилите са снабдени с необходимите за работа 
при есенно – зимни условия приспособления. ОПТ разполага със снегорин «Мерцедес» и е 
създадена организация за експлоатацията му. Създадена е организация за оперативна връзка с 
органите по снегопочистване и оперативните дежурни. Доставени са необходимите количества 
пясък в Автогара – Габрово и гараж. 

13. ЦСМП е обезпечена кадрово, материално, финансово и има пълна готовност за работа 
при зимни условия. Автомобилният парк разполага с подходящи автомобили, вкл. с повишена 
проходимост. Същите са готови за работа при зимни условия. Дейността в община Габров се 
осъществява от 3 мобилни екипа, като, при необходимост, могат да се привлекат още 3 от 
съседните филиали. Центърът има изготвен и утвърден цялостен план за работа при кризи от 
невоенен характер, в т.ч. при усложнена зимна обстановка. При голям брой пострадали се изисква 
помощ от съседни центрове за спешна медицинска помощ и/или се оповестяват и събират 
допълнителни екипи. 

14. МБАЛ „Д-р Т. Венкова” има създадена организация за работа при УЗО. Отоплението и 
осигуряване на битова гореща вода за лечебното заведение се извършва от водогрейни котли на 
природен газ. Доставено е резервно гориво за отопление, за покриване на аварийни ситуации. 
 Със заповед е забранено внасянето и използването на отоплителни уреди в болничните стаи 
и работни помещения. 
 Извършена е проверка на аварийните стълбища и изходи на болницата, като всички те са 
свободни за движение. 
 Проведени са съответните инструктажи и е осигурен безпрепятствен достъп до хидранта, 
водоема и вътрешните пожарни кранове. 

Болницата има готовност, при нужда от хоспитализация, да бъдат разкрити допълнителни 
легла за терапевтични, инфекциозни и хирургически интервенции. Фирмата, с която е сключен 
договор за транспорт на болни от хемодиализа, разполага с достатъчно на брой високопроходими 
автомобили. Създадена е организация за взаимодействие на ангажираните институции при УЗО. 
 15. СБАЛББ – Габрово – създадена е необходимата организация за работа и живот при 
зимни условия. Осигурено е гориво за локалното отопление за целия зимен сезон, извършена е 
профилактика в парово стопанство на водогрейните бойлери и котел. Има осигурена нафта за 
автоматичен агрегат, в случай на спиране на ел. захранването. Осигурени са храна за 5 дни и 
лекарства за 15 в случай на УЗО. Болницата няма възможност за преструктуриране на легловия 
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фонд, в рамките на наличните легла могат да се приемат пациенти с усложнения при грип. 
Автомобилният парк е готов за работа при зимни условия.  

16. ОП „Паркиране и репатриране“  представи писмен доклад, от който е видно, че 
предприятието има готовност за осигуряване на нормална дейност при усложнени зимни условия. 
Транспортните средства са приведени в готовност за работа при зимни условия. Екипите са 
осигурени със зимно облекло. Репатриращия автомобил е подготвен да оказва съдействие на 
„ОП“Благоустрояване при зимното почистване“. 
 17. Районно управление при ОД на МВР е готово за извършване на действия при УЗО 
самостоятелно и в рамките на ОД МВР. Броят на личния състав е достатъчен за провеждане на 
режимни и оперативно – издирвателни мероприятия при наличие на кризисна ситуация. 
Транспортните средства са подготвени за зимния сезон. РУ разполага с 8 автомобила, от които 1 с 
висока проходимост. Могат да се използват и автомобили на „Пътна полиция“. При усложнения на 
обстановката, управлението има възможност, чрез своите звена и съвместно със служителите на 
„Пътна полиция“, да изпълнява поставните задачи. 
 18. РС ПБЗН – има готовност за работа при зимни условия. Извършено е сезонно техническо 
обслужване на наличната техника. Районната служба разполага с 7  специализирани 
високопроходими автомобила, окомплектовани с необходимото оборудване. Всички служители са 
преминали професионална подготовка, обучение и инструктаж за работа при зимни условия, 
обезпечени са със зимно работно облекло, лични предпазни средства и свързочна техника. 

19. Спасителния отряд на ПСС (Планинска спасителна служба) в състав от 12 човека 
поддържа целогодишна готовност да отговори адекватно на създадена критична ситуация във 
високата част на планината. Дежурства ще се дават през почивни и празнични дни, съгласно график. 

20. Общински спортни имоти имат създадена организация за работа при зимни условия. 
Извършена е необходимата профилактика на газовото стопанство и котелното, проверен е 
сградният фонд. Подготвено е снегопочистването на обектите, основно ръчно, както и с налична 
техника.  

21.  ОП РДНО разполага с 1 бр. камион, оборудван с гребло и бункер с пясъкоразпръскващо 
устойство. Главният път се почиства от поддържащата за района фирма, а участъка до депото от ОП 
„Благоустрояване“. Има осигурено зимно облекло за служителите, а машините са подготвени за 
зимата. 

22. Община Габрово е осигурена финансово за зимно поддържане на общинска пътна 
мрежа с 391 000 лв. 

22.1. По отношение на нормални условия за живот и работа при зимни условия на 
Община Габрово: 

- Община Габрово има сключен договор със „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за доставка на 
природен газ за административната сграда на Община Габрово,                            пл. „Възраждане“ № 
3 -  Договор № 149-ИЕ-19 от 21.02.2019 г. 

- По отношение на парокотелната инсталация – извършени са всички технически прегледи. 
Започнаха топли проби на парната инсталация и своевременно се отстраняват възникнали 
проблеми /обезвъздушаване на радиатори, доливане на системата/. Счита се, че до началото на 
отоплителния сезон ще има пълна готовност за нормално функциониране и съответно осигуряване 
на нормални условия на живот и работа в административната сграда на Община Габрово.  
 Има сключен Договор за техническа абонаментнво обслужване с ТЕХНОТЕРМ 
ИНЖЕНЕРИНГ – ЕАД /Договор № 531-ИЕ-19 от 06.08.2019 г./ 

- По отношение на автомобилния парк на Община Габрово – наличния такъв е обезпечен 
със зимно оборудване. Затруднения е възможно да бъдат създадени от старите и вече 
амортизирани автомобили. 

- Извършена е подмяна на счупени и липсващи стъкла в помещенията на 
административната сграда. 

22.2. С нарочна заповед е възложен преглед на годността на сгради, общинска собственост, 
които в момента са без наематели и ползватели за посрещане на зимния период. Проверени са 38 
обекта в града, както и извън него, заедно със съответния кмет/кметски наместник. Ще бъде 
възложена отговорност на съответния кмет/кметски наместник за проверка и оповестяване при 
екстремни условия. 
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 22.3. Комуникационна осигуреност. Нормалната комуникация между дружествата, фирмите 
и институциите се осъществява чрез оперативни дежурни. При усложнена зимна обстановка се 
използват директни мобилни комуникации, с договор е осигурено използването на Единната 
спасителна система. Община Габрово разполага с 11 бр. радиостанции, с възможност за връзка 
екипи на РУ „Полиция“ и РС ПБЗН. 
 22.4. На Пункта за управление и склад за индивидуални средства за защита в с. Велковци е 
извършен преглед и са подготвени за зимния период. 
  

Обобщеният извод е, че: Община Габрово има добра предварителна подготовка за работа 
и живот при зимни условия. Възможните усложнения са свързани с интензивен снеговалеж, 
придружен със силен вятър, сняг с висока плътност, обледявания и много ниски температури. 
 
 
 

 


