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На проведеното съвеща-

ние с кметовете на населе-
ни места, кметските намес-
тници и представителите на
дружествата, имащи отно-
шение към подготовката на
общината за работа при ус-
ложнена зимна обстановка,
беше констатирано, че об-
щина Балчик има готовност
за работа в зимни условия.

Общата дължина на репу-
бликанската пътна мрежа в
община Балчик е 91.4 км, /
поддържа се от РПС  Бал-
чик/ като  състоянието на
нейната пътната настилка и
вертикална сигнализация е
добро. Хоризонталната
маркировка задоволява.
Предстои освежаването и
по път I-9/Е87/ в участъка
Каварна-Балчик-Варна и по
път II-27 Добрич-Балчик.
Есенното изкърпване на пъ-
тната мрежа е приключило.
В момента се извършва око-
сяване на банкетите и сер-
витутите. Ще бъде извърше-
но отсичането на сухи дър-
вета и кастрене на клони по
път I-9 и по път II-27, а при
финансова възможност и по
останалите пътища от РПМ
в общината. Амортизирани-
те пътни знаци са подмене-
ни, заделен е необходимия
резерв. Подготвени и изп-
ратени за утвърждаване са
оперативни планове за ра-
бота при зимни условия.
Подписан е договор за зим-
но поддържане на пътища-
та с “Пътно строителст-
во”АД Добрич. На
25.10.2012 година предстои
технически преглед на тран-
спортната и инженерна те-
хника. Машините на РПС са
преминали технически пре-
глед и са осигурени с необ-
ходимите количества гори-
во и зимни гуми. Дежурни-
те стаи са оборудвани, оси-
гурени са отопление и зим-
но работно облекло. Проб-
леми създават несвоевре-
менно възстановяваните от
ВиК участъци, след отстра-
няването на аварии. Към
момента такива има в
с.Църква и с.Сенокос. От
01.11.2012 година по гра-
фик ще започнат денонощ-

ни дежурства на екипите на
сногопочистващите маши-
ни.

Предмет на дейност на
ОбП „БКС” е снегопочист-
ването, опесъчаването и
осигуряване на безопасно
движение по общинската
пътна мрежа, която включ-
ва 108 км бивши четвърто-
класни пътища и 28 км мес-
тна пътна мрежа, обслуж-
ващи главно вилните зони.
Преди първия учебен ден
беше освежена напречната
маркировка пред училища-
та, ОДК и детските заведе-
ния. Наличните машини за
зимно поддържане на път-
ната мрежа са: 2 бр.баге-
ри с гребла, мини челен то-
ворач, 2 бр. ЗИЛ с гребло,
ЗИЛ пясъкоразпръсквач и
ГАЗ, автогрейдер, роторен
снегорин. БКС разполага
с 25 тона сол. Предстои да
бъдат доставени още 70
т.сол и необходимото ко-
личество пясък. Сформи-
рани са екипите за почис-
тване на уличната мрежа.
До края на месеца, ще бъ-
дат подписани договорите
за почиствана на четвър-
токласната пътна мрежа.
Доставени са преносими
пътни знаци, за затваряне
при необходимост на уча-
стъци от пътната мрежа.

Подготовката на ел.съоръ-
женията на „Енерго-про
Мрежи АД  РОЦ Добрич/
Силистра  МИР Балчик 1 и 2
за работа в зимни условия ще
завърши до края на м.ноемв-
ри 2012 година. Предприети
са следните мероприятия:

1.Извършени са инспекции
на въздушни и кабелни елект-
ропроводи Ср.Н и НН и обс-
лужване на нуждаещите се.

2.От „ЕКО”АД са напра-
вени ревизии и профилак-
тични работи по ОРУ и
ЗРУ на П/ст “Балчик” и П/
ст “Албена” .

3.Извършени са прегледи и
са подменени 22 бр.амортизи-
рани разпределителни касети.

4.Направен е строителен
ремонт на нуждаещите се
17 бр. ТП и ВС на терито-
рията на Община Балчик /
гр.Балчик и вилни зони,

с.Кранево, с.Църква, с.Обро-
чище, с.Рогачево, с.Сенокос/

5.На територията на цяла-
та община, са направени про-
секи на въздушни ел.линии
средно и ниско напрежение.

6.Извършена е подмяна
на кабелни линии СрН в
гр.Балчик и рехабилитация
на ВЕЛ 20kV на територия-
та на общината. Подмене-
ни са кабелни линиина мре-
жа НН в гр.Балчик и с.Кра-
нево, извършена е подмяна
на неизолирана с изолира-
на мрежа и изнасяна на ЕМТ
в гр.Балчик и в.з.”Обчаро-
вски плаж”, „Изгрев” и
„Сборно място”.

7.Продължава работата,
планирана в инвестицион-
ната програма   2012: под-
мяна на неизолирана с изо-
лирана мрежа и изнасяна на
ЕМТ в кв.”Младост” на
с.Оброчище.

8.Автопаркът на дружес-
твото е в процес на техни-
ческо обслужване и дообо-
рудване на автомобилите
със зимни гуми, буксирни
въжета, антифриз и акуму-
латорни батерии.

9.Попълнен е аварийния
резерв от материали и кон-
сумативи в склада на Дру-
жеството.

Отстраняването на авари-
ите по електроразпредели-
телната мрежа се осъщест-
вява от 9 аварийни групи с
двама отговорника и по два-
ма елмонтьори.Налични
специални и транспортни
средства: 3 бр. ВАЗ “НИ-
ВА”, 1 бр.УАЗ, 3 бр.Ситро-
ен Берлинго, 3 бр. Форд
Ренджър, 1 бр.Тойота Хай-
лукс, 1 бр. ГАЗ 66 Работил-
ница, 1 бр. Автовишка ГАЗ
53 и 1 бр.Автовишка ГАЗ
66.Работата на МИР 1 и 2
може да бъде затруднена от
състоянието на чуждите
ел.съоръжения, не всички от
които бяха обслужени и по-
дготвени за работа при зим-
ни условия.

Новото ръководство на
ВиК район Балчик е създа-
ло организация за работа в
зимни условия. Админист-
ративната сграда и помпе-
ните станции са заредени с

гориво. Тръбопроводите са
зазимени. Осигурени са ан-
тифриз и зимни гуми за те-
хниката. Проведени са не-
обходимите инструктажи.

Многопрофилна болница
за активно лечение ЕООД
има готовност за работа
през зимния сезон. Ревизи-
рани и профилактирани са
електрическата, отоплител-
ната и ВиК инсталациите на
болничната сграда. Извър-
шени са задължителните
проверки на парния котел.
Договорирани са 150 т
промишлено гориво за ото-
плителния сезон.

Осигурено е двойно ел за-
хранване и агрегат, който е
в изправност, снабден с аку-
мулатори и гориво. Същият
е обслужен от правоспосо-
бно техническо лице. Бол-
ницата е с двойно ел. зах-
ранване. Извършено е час-
тично уплътняване на врати
и прозорци. Пожарогасите-
лите са изправни. Проведен
е есенно-зимния техничес-
ки преглед на МПС. Лекар-
ствоснабдяването е сравни-
телно добро, болничната
аптека разполага винаги с
един оптимален резерв от
медикаменти и консумати-
ви от основните обороти и
животоспасяващи позиции.
Извърши се зареждане с ос-
новни хранителни продук-
ти. Актуализирани са опо-
вестителните планове.

Медицински център I е
готов за работа при зимни
условия. Необходимите
профилактики са извърше-
ни, осигурено е работно
облекло, спешния шкаф в
манипулационния кабинет
е снабден с медикаменти
според изискванията. Въз-
никналите проблеми се ре-
шават съвместно с МБАЛ.

Филиалът за спешна ме-
дицинска помощ е готов за
работа в усложнена зимна
обстановка. Макар и амор-
тизиран, единственият авто-
мобил с повишена прохо-
димост е подготвен за ра-
бота в тежки зимни условия.

Председателят на РПК
“Черно море” гр.Балчик
гарантира снабдяването с

хляб и стоки от  първа не-
обходимост за населените
места, в които кооперация-
та извършва търговска дей-
ност.  Снабдяването на обе-
ктите е ежедневно. Не вси-
чки села в общината се сна-
бдяват с хляб от РПК. Съ-
щата разполага с необходи-
мия резерв от брашно и оп-
тимален резерв от стоки от
първа необходимост. Хле-
бозавода е с газово и двой-
но електрозахраване. Вси-
чки профилактични дейно-
сти в него са извършени.
Ел.агрегата е в изправност.
Автомобилите са компле-
ктовани и заредени с ан-
тифриз. Липсват високоп-
роходими автомобили. За-
труднения могат да се оча-
кват при продължителна
липса на питейна вода по-
вече от 48 часа.

Тече процедура за заре-
ждане с гориво за детските
и учебни заведения, като
договор ще бъде подписан
до края на месеца. Прове-
ден е изпит с допуск за ра-
бота на огнярите. Състоя-
нието на отоплителните
системи е добро, с изклю-
чение на тая в СОУ”Хрис-
то Ботев”, където предстои
смяна на котела. Премина-
ли са прегледите на техни-
ческото състояние на учи-
лищните автобуси. Не се
очакват проблеми в меди-
цинското осигуряване.

Районна служба “Пожар-
на безопасност и защита на
населението” е предприело
всички предвидени проти-
вопожарни мерки. Проти-
вопожарните автомобили са
изправни. Налични са 2 по-
жарни автомобила в Балчик
и 2 в кк Албена, осигурени
за работа при всякакви ус-
ловия. Същите са на грани-
ците на възможностите си,
възможни са откази и ава-
рии. Осигурени са средст-
ва за пожарогасене и АСД.
Направление ДПК разпола-
га с 1 бр.л.а. с висока про-
ходимост “Лада  Нива”,
предоставен за ползване от
Община Балчик и л.а. “Опел
Астра” по щата на МВР.
Поради липсата на гориво

леките автомобили към мо-
мента не се експлоатират,
като цялото налично коли-
чество е предвидено за ПП
автомобили. Създадени са
необходимите условия за
нормална работа при зим-
ни условия на състава и те-
хниката. Телефоните 160 и
112 функционират нормал-
но. Набелязани са възмож-
ните проблеми. Във връзка
с есенно-зимния сезон е
разработен конкретен план
за осъществяване на държа-
вен противопожарен конт-
рол, превантивна, пожаро-
гасителна и аварийно-спа-
сителна дейности. Извърш-
ват се инструктивни съве-
щания за пп мероприятия за
осигуряване на ПБ в обек-
тите и населените места. От-
ново ще бъдат извършени
проверки на отоплителни-
те и нагревателни уреди, ра-
ботещи на газ пропан-бу-
тан и природен газ. Все още
не са актуализирани списъ-
ците на самотноживеещите
лица. За пореден път, беше
поставен въпроса за почис-
тване от сняг на хидранти-
те в населените места.

Районните управления
“Полиция” в Балчик и Ал-
бена са в готовност за ра-
бота при зимни условия.
Поддържат непрекъснато
денонощно дежурство, ка-
то реагират на сигнали, по-
лучени освен по телефони
от стационарните и мобил-
ни мрежи, и такива от но-
мера за спешни повиквания
112. РУП Балчик разпола-
га с 2 бр. л.а. “Опел Астра”
и 2 бр. л.а. “Ситроен Ксара
Пикасо” на щат към ОД на
МВР  Добрич, както и 2 бр.
л.а. “ВАЗ 21213” и “ВАЗ
2113”, дадени за ползване
от община Балчик. Не вси-
чки автомобили са окомп-
лектовани със съответния
брой зимни гуми, и вериги
за сняг. Дизеловия агрегат
е обслужен. РУП Албена
разполага с 1 бр. л.а. “Лада
Нива” и 1 бр. л.а. “Ситроен
Ксара Пикасо” на щат към
ОД на МВР  Добрич, както
и 2 бр. л.а. “Мицубиши Га-
лант” и “Пежо 405”, дадени

за ползване от община Бал-
чик. Зимни гуми са осигу-
рени само за автомобилите
на щат към ОД на МВР До-
брич. Вериги липсват. Ост-
ро стои въпроса с недости-
га на гориво за работа в те-
жки зимни условия. Запад-
но от храма с. Оброчище и
североизточно от бензино-
станция “Лафи” в гр.Балчик
бяха определени 2 паркин-
га за тирове, при невъзмо-
жност за движение. РУП не
разполагат с подвижни сре-
дства за възпрепятстване на
движението, които да бъдат
използвани  при затваряне
на пътищата.

От военните формирова-
ния, дислоцирани в гарни-
зона е създадено мобилно
формирование от 9 човека
с 1 бр.роторен снегорин,  1
бр. АТС и 1 бр.  т.а. “Краз”
255. Постъпило е предло-
жение да се поиска разре-
шение от МО за ползване на
мобилното формирование
за целия зимен сезон, а при
всяка ситуация.

Дежурните стаи са обо-
рудвани. С Оперативните де-
журни на Общински съвет
за сигурност е проведено за-
нятие по отношение проти-
чането на информацията
при възникнало събитие.

Актуализирани са щаба за
изпълнение на общинския
план за защита при бедст-
вия, както и разчетите за
временно настаняване на
закъсали пътници.

Отдадени са Заповеди на
Кмета на Община Балчик,
относно:

1.Дейността на фирмите,
организациите  и учрежде-
нията, за обезпечаване на
нормални условия за живот
на населението от община-
та през зимния период.

2.Реда за протичане на ин-
формация по обстановката в
Община Балчик - ежедневно
и при особени ситуации.

Подобряване на преванти-
вната дейност и намаляване до
минимум на опасността от по-
жари в общината, при услож-
нени есенно-зимни условия

Валентин ПОПОВ

Гл.инспектор ЗН
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Снежните виелици и заледяванията могат да разрушат въздушно-кабелни комуни-
кации, да блокират пътищата и да поставят в рискова ситуация живота на много хора.

Специалистите от „ПБЗН” Ви съветват:
* Запазете спокойствие и следете метеорологичния бюлетин, предаван  по
националните и частни медии;
* Не се придвижвайте пеша, с автомобили или животни, ако това не е крайно наложително;
*Ако  необходимостта  налага  движение  на открито, облечете топли дрехи, обувки

и ръкавици, сложете 2 -3 сандвича в чантата си. При умора не спирайте за почивка, а
се придвижете до най-близкото населено място. Движението при виелици трябва да
става далеч от сгради и далекопроводи, стълбове и дървета.  Ако изгубите ориентация,
потърсете запазено от вятъра и снеговалежа място и без да лягате изчакайте спирането
на снеговалежа, като поставите обозначителен знак. Вземете мерки против измръзване
на крайниците и затрупване със сняг;

* Ако пътувате с автомобил, преди да тръгнете  проверете дали  имате достатъчно
гориво, въже, лопата и брадвичка. Не тръгвайте на път сами. Карайте бавно и внимавайте,
когато минавате покрай сгради, близо до електропроводи и дървета.

*Ако  обстановката  се  усложнява,  спрете  в  най-близкото  населено място.
* Не използвайте двигателя на спряното моторно превозно средство за отопление, а при крайна

необходимост това да става за кратко време, като в купето се осигури достъп на чист въздух.
* Окажете    помощ   на    изпадналите  в  беда.  Трябва   да  знаете,  че измръзналите

части на тялото се разтриват със спирт и леко се масажират. Не разтривайте със сняг
това усилва охлаждането и може да нарани кожата.

* При измръзвания от втора, трета и четвърта степен се налага транспортирането на
пострадалите до болнично заведение. Поднасят им се топли и силно подсладени течности.

* При пътуване с автомобил използвайте първокласни пътища. Дори и да
пропътувате повече километри, тези пътища се почистват с предимство.

* Ако по пътя  срещнете затрупани от навяванията хора и автомобили,незабавно
съобщете на тел.112, Оперативния дежурен на Общински съвет за сигурност Балчик
/ тел. 0579 7 25 23 /, или на Оперативния дежурен на Областния съвет за сигурност
Добрич / тел. 058 601 517  /.

*В населените  места  се  обърнете  към   административните   власти, МВР, ПБЗН
и пътните служби.

Ç À Ï Î Â Å Ä
На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.65, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за защита при бедствия, в изпълнение на

заповед № РД-11-10-221/21.09.2012 г. на Областен управител на област Добрич и във връзка с  подготовката на
общината за работа в тежки зимни условия, за осигуряване на ритмичност в дейността на фирмите, организациите  и
учрежденията, за обезпечаване на нормални условия за живот на населението от общината,

Н А Р Е Ж Д А М:
III. ПО ПОДГОТОВКАТА НА ПЪТНАТА МРЕЖА
1. НАПИ  РПС гр.Балчик и  Общинско предприятие “БКС” да извършат необходимата подготовка за подържане

на пътната мрежа.
2. Общинска администрация да подготви договори с ръководствата на ЗК за почистване на населените места при

обилен снеговалеж с подходящо оборудвана техника.
3.  Ръководителите на фирми, предприятия и учреждения и гражданите да осигурят снегопочистване на

тротоарните площи, прилежащи на стопанисваните от тях обекти и домове.
4.  Всички фирми, извършващи пътнически и товарни услуги, да подготвят техниката си за експлоатация при

зимни условия.
5. Районните управления “Полиция” в Балчик и Албена да поддържат необходимата готовност за спиране на

движението  при обилен снеговалеж, непроходими навявания и заледявания по пътната мрежа.
6. Кметствата и ръководствата на ЗК да осигурят транспорт с висока проходимост, който да се ползва при

необходимост от аварийните групи на електроподдържане и водоснабдяване и за оказване на бърза и неотложна
помощ на пострадали лица на територията на кметствата.

7.  Кметовете и кметските наместници да контролират работата на договорираната снегопочистваща техника в
определените им райони.

8. Дежурните смени, работещи по снегопочистването на пътната мрежа на територията на общината, да бъдат
осигурени с необходимото топло облекло.

IV. ПО ПОДГОТОВКАТА НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА
1. ”Енерго-про”АД да приключи с подготовката на електроенергийната система за работа при зимни условия, като

обърне особено внимание на електрозахранването на помпените станции, хранително-вкусовата промишленост,
болницата, лечебните и детски заведения.

2. Да се организира постоянно дежурство на аварийните групи, като същите се подготвят за работа при зимни
условия. Автомобилите с повишена проходимост да се окомплектоват с необходимите резервни части и материали.

V. ПО ПОДГОТОВКАТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА
1. ”В и К” да завърши подготовката за работа при зимни условия на водоизточниците, помпените станции, техниката и водоемите.
2. Да се приведат в готовност за експлоатация и се осигури гориво и резервни части на наличните агрегати за

автономно електрозахранване на помпените станции.
3. Аварийните групи да се приведат в готовност за работа при зимни условия и се осигурят автомобили с повишена

проходимост с необходимите резервни части и материали.                 Николай АНГЕЛОВ, кмет на Община Балчик




