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Областна администрация Разград

22.10.2013 | Спокойна зима пожела губернаторът на шефовете на
държавни институции
С пожелание за спокойна зима завърши съвещанието за подготовката за сезона днес. На него
областният управител Стоян Ненчев бе поканил представители на общините в област Разград
и на държавните институции с ангажименти към поддържане инфраструктурата и осигуряване
на нормални условия за живот през зимата.
При общините отсъстваше представител на Исперих, останалите отчетоха готовност за зимата.
Самуил и Цар Калоян още нямат договори със снегопочистваща фирма, но процедурите са на
приключване, другите общини имат договори от предишни години. В Завет са подготвили
паркинг за МПС в случая на затрупани пътища – в двора на местната гимназия, хората пък ще
се приютят във Възпитателното училище-интернат. В Кубрат пък са подготвили за тази цел
ученическо общежитие.
Шефът на „Охранителна полиция“ Божидар Божков съобщи, че са подготвени места за КПП-та
при необходимост от затваряне на пътищата. Той информира, че с Областно пътно управление
започмат съвместни проверки на техниката, с която разполагат снегопочистващите фирми.
Пожарникарите пък са проверявали двата танка, с които разполагат общините Исперих и
Самуил, имало малки неизправности, но те били отстранени – увери шефът на Пожарната
служба Боян Великов.
Стоян Стоянов от Регионалната здравна служба информира, че здравните заведения са
подготвени с резервни горива за зимата, повечето са на газ.
Всички линейки са със зимни гуми и вериги – увери шефът на Центъра за спешна медицинска
помощ д-р Николай Йоцов.
Началникът на РИО на МОН Илиян Дочков обобщи, че всичките 62 училища и 81 детски
градини в областта са осигурени с отопление и транспорт на пътуващите ученици. Проблем
има само в школото в Дянково. Там управата се жалвала, че няма пари за отопление за цялата
зима, а пък близо до сградата на училището била надвиснала 30-метрова топола.
Само една от помпените станции е с резервно захранване – обяви Стоян Иванов от
„Водоснабдяване – Дунав“, тя осигурява вода за жк „Орел“. Останалите съоръжения са
зависими от наличието на електричество – призна Иванов.
Христофор Филев от „Енерго Про“ пък обясни, че инвестиционната политика на фирмата е
замразена и са правени малки и наложителни ремонти през лятото.
Шефът на Областно Пътно управление Огнян Обрешков съобщи, че 60% от необходимите
материали за поддръжката на шосетата вече са осигурени в наличност. Той обяви още, че
колкото и да са готови институциите,се при тежка зимна обстановка се появяват неподготвени
граждани – с коли без зимни гуми или други проблеми и по този начин забавят или
възпрепятстват работата на институциите.
Областният управител Стоян Ненчев похвали институциите, които са си свършили
добросъвестно работата и им пожела не безснежна, но спокойна и благоприятна зима.
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