
 

 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 

  
 Втр. № 1-1272-7/28.10.2013г 
 

ПРОТОКОЛ 
№1 

гр. Силистра, 28.10.2013г. 
 
 

Днес 24.10.2013г., от 13ч.,  съгласно Заповед № Р – 201/04.10.2013 г. на Министър-
председателя на Република България за подготовка на страната за зимния сезон 2013-2014 
г. и Заповед № РД-20-60/23.10.2013г., на Областния управител на област Силистра, в 
заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе съвместно заседание 
на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за 
взаимодействие с Националния щаб и представители на общините от област Силистра. 

 
В заседанието взеха участие: 

 Ръководител на Областен щаб – г-н. Насуф Насуф – областен управител на 
област Силистра 

Заместник ръководител  Областен щаб  – г-жа Джанан Халил - заместник 
областен управител; 

и членовете на Областния щаб, или техни представители: 
1. г-жа Светлана Великова – главен секретар на Областна администрация Силистра; 
2. инж. Лейла Слатинска - директор на дирекция АПОФУС; 
3. г-н Тодор Динков - директор на дирекция АКРРДС; 
4. г-н Жулиан Раданов – старши специалист РР; 
5. гл. инспектор Кристиян Петров – в. н. д. директор на ОД на МВР – гр. Силистра; 
6. г-н Лъчезар Ганев – директор на ТД НС – гр. Силистра; 
7. подп. Ивайло Александров – началник на Областен военен отдел – гр. Силистра 

към Военно окръжие – гр. Русе; 
8. ком. Румен Мъров – началник на ОУ ПБЗН – гр. Силистра; 
9. д-р Фанка Тончева – директор на ЦСМП – гр. Силистра; 
10. д-р Константин Попов – директор на РЗИ – гр. Силистра; 
11. г-н Илко Гецов – началник на ГПУ – гр. Силистра; 
12. г-н Велин Иванов – директор на Областно ПУ – гр. Силистра; 
13. г-н Георги Милчев – ръководител МЕПР – гр. Силистра, МЕР – гр. Русе, ЕСО-

ЕАД; 
14. инж. Николай Панев – началник отдел ЕМ и СТИ при Районен обслужващ 

център Добрич / Силистра за област Силистра към „Енерго-Про Варна ЕООД”; 
15. г-н Стефан  Савов – управител на „В и К” ООД – гр. Силистра; 
16. г-жа Февзия Узун – директор на ОД по безопасност на храните – гр. Силистра; 
17. инж. Валентин Иванов – главен специалист Морска администрация – гр. Русе, 

Представителство Силистра; 
18. г-жа Габриела Миткова – началник на РИО – гр. Силистра; 
19. инж. Илиян Илиев – представител на „Напоителни системи” ЕАД гр. Русе – 

клон „Долен Дунав” за област Силистра; 
20. г-н Севдалин Стоянов – началник на областен отдел „Контролна дейност-ДАИ”  
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гр. Силистра, 
както и представителите на общините от област Силистра: 
 
21. г-жа Желяна Донева – зам. кмет на община Алфатар; 
22. г-жа Денка Михайлова – зам. кмет на община Силистра; 
23. г-н Валентин Драганов – гл. специалист ГЗ в община Силистра; 
24. г-н Наим Наим – секретар  на община Главиница; 
25. г-н Шабан Вели – специалист ОМП в община Главиница; 
26. г-н Радостин Върбанов – нач. Сектор ПП – ОД на МВР Силистра; 
27. д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово; 
28. г-н Юксел Исмаил – зам. кмет на община Дулово; 
29. г-н Николай Неделчев – кмет на община Ситово; 
30. г-н Любен Сивев – кмет на община Кайнарджа; 
31. г-н Марин Скорчелиев – директор ДСА в община Кайнарджа; 
32. г-н Милен Маринов – зам. кмет на община Тутракан;  
 

 Г-н Насуф приветства присъстващите и посочи, че целта на днешното заседание е  
представянето на информация от общините и териториалните органи на изпълнителната 
власт, за предприетите превантивни мерки за намаляване на последствията за населението 
при бедствия, осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурата, 
снабдяването, услугите и цялостната подготовка на област Силистра за работа при 
екстремални зимни условия, във връзка с предстоящия зимен сезон 2013-2014г. 
 След встъпителните думи на г-н Насуф, думата беше дадена на присъстващите за 
представяне. 
 След като присъстващите се представиха, г-н Насуф даде думата на кметовете и 
представители на общини от област Силистра, за представяне на информация за 
цялостната им подготовка за предстоящия зимен сезон 2013-2014г. 

Всеки един от присъстващите кметове и представители на общини от областта 
направи кратко резюме на вече получената в Областна администрация информация, за 
предприетите мерки и подготовка за зимния период и работа при екстремални зимни 
условия. След изслушването на докладите се установи, че  е създадена организация за 
снабдяване на населението със стоки от първа необходимост, определени са места за 
настаняване на бедстващи хора при евентуално усложняване на зимната обстановка, 
доставени са горива, материали за опесъчаване и отопление.  Към момента в общините са 
подготвени, но не са сключени всички договори за зимното поддържане и 
снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа, като до края на месец ноември се 
предвижда договорите да се сключат. Предстои и последваща проверка на готовността на 
снегопочистващата техника. 

Като основни проблеми декларирани от общините в предстоящия зимен сезон се 
очертаха малкият размер на средства от държавния бюджет, евентуалните  допълнителни 
разходи при наложително аварийно-възстановителни работи, недостатъчната поддръжка 
на второкласните и третокласни пътища от републиканската пътна мрежа и проблемът с 
регламентиране на дейностите по изтегляне на закъсали автомобили. Кметовете изразиха 
желание за провеждане на срещи между фирмите изпълнители на снегопочистващите 
дейности и представители на общините. 

След направените доклади и дискутиране на посочените проблеми, се наложи 
извода, че общините декларират готовност за предстоящия зимен сезон и за справяне с 
евентуални усложнявания на зимната обстановка. 
 Областния управител увери кметовете, че предстои провеждане на срещи между 
фирмите изпълнители на снегопочистващи дейности и представители на общините, 
където ще бъдат разисквани посочените проблеми, за достигане  на приемливо решение и 
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даде думата на представителите на  териториалните органи на изпълнителната власт, за 
докладване за степента на готовност за предстоящия зимен сезон.  
 Пръв думата взе г-н Иванов – директор на ОПУ – Силистра, който на въпроса за 
проблема с поддръжката на второкласните и третокласни пътища от републиканската 
пътна мрежа, отговори, че се извършва съобразно отпуснатия бюджет, който е крайно 
недостатъчен. Той също изтъкна, че изтеглянето до населените места на закъсали при  
зимни условия автомобили, не влиза в задълженията на фирмите изпълнители на 
снегопочистването, според подписаните типови договори. След това г-н Иванов направи 
кратък доклад за готовността на ОПУ-Силистра за зимния  сезон. 
 След г-н Иванов думата беше дадена последователно на г-н Николай Панев -  
началник отдел ЕМ и СТИ към Енерго-Про и г-н Георги Милчев - ръководител МЕПР-
Силистра и г-н Стефан Савов – управител на ВиК-Силистра, които декларираха 
готовността на поверените им структури за работа в зимни условия. 
 След техните изказвания, думата взе д-р Попов – директор на РЗИ - Силистра, 
който направи обстоен доклад за предприети мерки и цялостна подготовка на 
медицинските заведения в област Силистра и изтъкна проблема с декларираното 
нежелание на болните на хемодиализа, при усложнена зимна обстановка да нощуват в 
болничните заведения. Той съобщи за направена добра организация и координация между 
директорите на болници и декларира готовност за посрещане на зимния сезон. 
 След изказването на г-н Попов, г-н Насуф даде последователно думата на г-жа 
Габриела Миткова – началник РИО Силистра  и г-н Валентин Иванов – ст. инспектор 
ДМА Русе, които направиха кратки доклади и изразиха готовност за нормално 
функциониране на структурите, на които са представители. 
 Г-н Областния управител даде думата на гл. инспектор Кристиян Петров – 
директор на ОД на МВР-Силистра, който също докладва за готовност на структурите на 
ОД на МВР за посрещане на зимата, но посочи и някои проблеми – остарелия автопарк 
въпросът с изтеглянето на закъсали автомобили и необходимостта от концентриране на 
почистваща техника на фирмата изпълнител в критичните точки. Г-н Радостин Върбанов -  
началник сектор „Пътна полиция“, към ОД на МВР посочи и липсата на подходящи места 
на пътя, за изтегляне на тежки автомобили и недостатъчния брой КПП на първокласните и 
второкласните пътища. Г-н Петров приключи с доклада, като заяви, че ще в предстоящия 
зимен период особено ще се акцентира върху контролната дейност на органите на ОД на 
МВР. 
 Г-н Насуф даде думата за предоставяне на информация на инж. Румен Мъров – 
началник на ОУ „ПБЗН“ – Силистра. Г-н Мъров направи доста подробен доклад - за 
предприетите мерки за актуализиране на Общинските планове за защита при бедствия, за 
извършените проверки на учебните заведения и държавни учреждения и за започналите 
проверки на техниката на поддържащите фирми. Той визира и проблема с необходим брой 
роторни снегорини на фирмите изпълнители, открития въпрос за задължението за 
изтегляне на автомобили аварирали при тежки зимни условия и проблема с остарялата и 
амортизирана верижна техника. В заключение г-н Мъров декларира готовността на ОУ 
„ПБЗН“ за посрещане на предстоящия зимен сезон. 

След изслушването на докладите и на база обобщената информация, г-н Насуф 
направи извода, че в област Силистра е създадена необходимата организация за 
посрещане на зимния сезон 2013/2014 г. и справяне с евентуални усложнявания на 
зимната обстановка, след което закри заседанието. 
 
  
НАСУФ НАСУФ 

Областeн управител на област Силистра 
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