
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Д  О  К  Л  А  Д 

 
ЗА ГОТОВНОСТТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН ОБЩЕСТВЕН 

И ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИВОТ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН НА 2017/2018 
ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 

 
За зимния сезон на 2017-2018 година е създадена следната  организация за 
работа при зимни условия на територията на община Стражица: 
 
1.Организация на почистването на пътната мрежа и улиците в населените 
места, тротоари, подходи, площадки от сняг и лед.  
Сключен е договор за дейността по снегопочистването и зимно поддържане  на 
общинската пътна мрежа с фирма „Глобъл  Клинър” ООД  - гр. Хасково. 

Договорите за снегопочистване на населените места в общината ще 
бъдат сключени от кметове и кметски наместници в срок до 17.11.2017 г. 

1.1. Община Стражица  има 94 км пътна мрежа. За снегопочистването на 
общинската  пътна мрежа и уличната мрежа  са осигурени: 
- трактор GCB                          3 бр. 
- трактор Беларус                     1 бр. 
- ЗИЛ 131                                    1 бр. 
- трактор Шкода                        1 бр. 
- трактор „Кейс”                        1 бр. 
- трактор Булгар                        1 бр. 
- трактор ,,ЮМЗ’’                     1 бр. 
- трактор ТК-80                                  1 бр. 
- песъкар с гребло ИФА            2 бр. 
- песъкар с гребло „Мерцедес” 1 бр. 
- Фадрома Л 200                        1 бр. 
- Мини фадрома                          1 бр. 
 

Уличната мрежа в гр. Стражица ще се почиства от „Глобъл  Клинър” 
ООД със следната техника: 

- Трактор GCВ - 2 бр., Багер Кейс -1 бр., трактор „Шкода – 1 бр., Зил-
131 -1 бр., Трактор ЮМЗ – 1 бр. 

Опесъчаването  ще се извършва от песъкар ИФА и песъкар с гребло Мерцедес. 
За опесъчаване към момента са осигурени  200 т пясък и 40 т сол. Ще се 

осигурят още 100 т пясък и 70 т сол. 
 
1.2. Организация за почистване на улици, тротоари и площадки в 

населените места на общината.  
Кметовете на населените места на територията на общината ще сключат 

договори за снегопочистване до 17.11.2017 г. 
Тротоарите  и алеите в града ще се почистват с мини снегорин „Хиномото”. 
31 работници по зимно поддържане ще почистват тротоарите в града и 
населените места на територията на общината.  Ще бъдат включени и тези, 
които са на социално подпомагане и отработват 14 дена. 

 



При силно усложнена зимна обстановка ще се наема допълнителна 
техника както следва: 
- трактор Т-150  на В.Ф. 28130 - Стражица                             1 бр.  
- роторен снегорин  на В.Ф. 28130 - Стражица                       1 бр.        
- фадрома  на ОП „Странични дейности”                                1 бр. 
- УАЗ с висока проходимост, собственост на общината        1 бр. 

При извънредно тежка зимна обстановка със затваряне за движение на 
МПС  на определени пътни участъци, за настаняване на закъсалите МПС  
ще се използват както следва : 
- за път № I -4 – площада в с. Кесарево; 
- за направление Стражица – Попово - база на фирма „Рентнер”; 
- за направление Г. Оряховица – Попово - площада в с. Камен; 
 
2. Осигуряване на нормално електрозахранване при тежки зимни 
условия. 

185 трафопоста са подготвени за зимата и е извършена профилактика на 
255 км мрежа. Изградени са пет аварийни групи за отстраняване на 
възникналите аварии на територията на общината. При усложнена обстановка 
ще се търси съдействие от групата за спасителни дейности.  
 
 3. Осигуряване на нормално водоснабдяване през зимата.  

Извършена е подготовка  на резервоарите и профилактика на помпите  и 
работата на помпените станции при зимни условия. Подходите към водните 
резервоари са почистени, което ще спомогне за по-лесното достигане до тях 
през зимата. Противопожарните хидранти са почистени и обозначени.  

 
4. Телефонната мрежа функционира нормално.  
 

Подготвени са аварийни групи за отстраняване на аварии и повреди  при 
сложна зимна обстановка. 

 
5. Организация за снабдяване на населението с хранителни продукти и 
стоки от първа необходимост. 
 

Община Стражица се снабдява с хляб от „Хлебозавод-Стражица” ЕООД, 
„Корн” АД – гр. Горна Оряховица, „Хлебопроизводство” – Велико Търново, 
„ЗЗУ” – Велико Търново, „Яна” с. Ресен и няколко по-малки  
хлебопроизводители. Снабдяването на населението със стоки от първа 
необходимост се организира от складовете на едро в гр. Стражица, Горна 
Оряховица и Велико Търново. Съществуващата магазинна мрежа в общината 
позволява нормалното снабдяване на населението със хранителни стоки от 
първа необходимост. В отдалечените населени места с. Водно и с. Теменуга на 
територията на общината, хляб и стоки от първа необходимост се осигуряват 
от Социалния патронаж в Стражица два пъти седмично. При усложнена зимна 
обстановка ще се използва техника УАЗ ВТ 21-43 ВА собственост на Община 
Стражица. 

 
 



6. Осигуряване  възможност на специализираните служби на РС „ПБЗН”  
и ЦСМП  за нормално изпълнение на дейността им при тежки зимни 
условия. 

Екипите на РС „ПБЗН” и ЦСМП имат готовност за действие при зимни 
условия. 

Подходите към  РС „ПБЗН” и ЦСМП  в града са включени в списъка за 
приоритетното снегопочистване на „Глобъл Клинър” ООД, с цел да се 
осигурят нормални условия за извършване на дейностите им. 

 За извършване на успешно пожарогасене и оказване на спешна 
медицинска помощ екипите ще бъдат подпомагани с тежка техника при 
необходимост. 

При силни снегонавявания, при възникване на проблеми с извозването 
на тежко болни, пациенти на хемодиализа, родилки ще се търси 
високопроходима, специализирана техника. 

 
7. Осигуряване на учебните, детските заведения и социалните домове  с 
гориво за отопление през зимния сезон. 
 

В Община Стражица е осигурено твърдо и течно гориво за отоплителния 
сезон 2017-2018 година в учебните и детските заведения както следва: 
с. Асеново - ДГ – 10 куб. м дърва; ОУ – 40  куб. м. дърва; 
с. Благоево - ДГ – 20 куб. м дърва; 
с. Бряговица - ДГ –20 куб. м дърва; 
с. Виноград  - ДГ – 25 куб. м  дърва; ОУ – 40 куб. м дърва; 
с. Владислав - ДГ – 20 куб. м дърва; 
с. Камен - ДГ– 70 куб. м дърва; СУ – 15 000 л д. г. ; 
с. Лозен - ДГ– 25 куб. м дърва; 
с. Сушица - ДГ –10 куб. м дърва;  НУ – 20 куб. м дърва; 
гр. Стражица - ДГ „А. Каралийчев”– 20 000 л д. г. ; ДГ „Сава Цонев” – 60 куб. 
м дърва; 
СУ - Стражица – 50 000 л д. г; ПГ по транспорт - 25 000 л дизелово гориво за 
отопление; 
с. Царски извор - ДГ и  НУ – 30 куб. м дърва и 1 т въглища; 
с. Кесарево – ДГ- 60 куб. м дърва; ОУ – 50 куб. м дърва; 
 с. Г. Сеновец - Помощно училище и дом – 50 куб. м дърва; 
 

Изготвен е План за действие при усложнена зимна обстановка на 
територията на общината през 2017-2018 г. 

Представена е наличната техника, която ще се използва за почистване  на 
общинската пътна мрежа при усложнена зимна обстановка. 

Актуализиран е състава на Общинския съвет за намаляване риска от 
бедствия. 

Актуализиран е тел. указател с телефонните номера, необходими при 
организиране на взаимодействието между силите на единната спасителна 
система в усложнена зимна обстановка. 
На фирмата, която осигурява почистването на общинските пътища, е 
предоставено разписанието на маршрутите за извозване на учениците до 
учебните заведения с училищните автобуси. 



8. Финансово осигуряване на дейностите по снегопочистване при зимни 
условия  

Към 01.11.2017 г. разполагаме с 19 629 лв. за изпълнение  мероприятията 
по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища. 
 
9. Организация за събиране и предаване на информация за възникналата 
обстановка и информиране на населението. 

Организацията по набиране и обобщаване на информация през зимния 
период е разписана в заповед № 1676/20.10.2017 г. на кмета на община 
Стражица. 
Ежедневно до 7.00 часа и до 17.00 часа кметовете и кметските наместници на 
населените места ще подават информация на дежурния по ОбСС за пътната 
обстановка, за снежната покривка, за снабдяването с електроенергия, вода, 
хранителни продукти, за състоянието на язовирите и реките. Информация ще 
подават и представителите на „Глобъл Клинър” ООД, РУ на МВР, РС ПБЗН, 
ЦСМП, ВиК „Йовковци”- район Стражица. 
Обобщената информация ще се докладва от дежурния по ОбСС на дежурния 
при Областния съвет за сигурност и ОЦ на РД „ПБЗН” - В. Търново до 7.00 
часа и 19.00 часа. 
 

Община Стражица е създала необходимата организация за осигуряване 
на нормални условия за работа и живот при усложнена зимна обстановка за 
зимния сезон на 2017-2018 г.  

 
        

 
КМЕТ  
НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА: 

 
РУМЕН ПАВЛОВ 
 
 
 
Изг. Нап.: П. Стоянова  
ст. експерт Сигурност и ОМП 
 
 
 
 


