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За есенно-зимния сезон 2015-2016г.ОПУ-Видин разполага с изготвен план за зимно
поддържане на републиканската пътна мрежа, съдържащ определени приложения.
Това каза Павел Драганов, директор на управлението на заседание на Щаба за
изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с
националния щаб, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. По думите му
съдържащите се в плана приложения включват: участъци с опасност от
снегонавявания, схема на републиканските пътища по степени и нива за поддържане,
списък на участниците от републиканската пътна мрежа за зимно поддържане, справка
за необходимите материали и оперативен план за действие при утежнени зимни
условия. Директорът на ОПУ-Видин посочи, че с негова заповед е разпоредено
създаване на постоянно действащ оперативен щаб за периода 1 ноември 2015г. до 31
март 2016 г. При необходимост, съобразно метеорологичните условия, срокът може да
бъде променен. Направена е организация за дежурства и е изготвен график за
служителите на управлението.
//
Осъществява се денонощна комуникация между съответните дежурни за
получаване на актуална пътна информация. Стриктно се следи метеорологичната
обстановка и пътните условия на територията на областта. Допълнително чрез
нововъведената интелигентна информационна система ЛИМА ежедневно се въвеждат
данни и се обработват сигнали, които се изпращат към вътрешната уеб система за
управление и контрол към АПИ, а оттам към публичен уеб портал и мобилното
приложение за обратна връзка с гражданите. Регулярно служителите на Районна
пътна служба Видин, Белоградчик и Кула извършват инспекции на изградената пътна
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инфраструктура, с цел проверка състоянието на пътните участъци и при необходимост
предприемане на адекватни действия за осигуряване на нормалната проходимост през
есено-зимния сезон. На местата с големи надлъжни наклони и опасност от
снегонавявания са монтирани предупредителни пътни знаци за поставяне на вериги. На
сдружението, ангажирано със зимното поддържане е изпратено писмо, според което е
необходимо да се представи оперативен план за зимно поддържане на
републиканските пътища. Такъв план е разработен на основата на плана за зимно
поддържане на ОПУ и е съгласуван с директора на пътното управление, в
съответствие с наредба рд 02-20 за поддържане и текущ ремонт на пътищата. При
сложни метеорологични условия се предвижда в сдружението да действа група
специалисти, които съвместно с органите на МВР, ПБЗН, ДАИ и дежурните в
ОПУ-Видин ще осигуряват нормалното протичане на автомобилното движение.
Дейностите за зимно поддържане се изпълняват както следва: определени са
критичните участъци от републиканската пътна мрежа с опасност от снегонавявания и
целесъобразните места за поставяне на временни снегозащитни устройства. Изготвен е
списък за разпределение на техниката, опорни пунктове и длъжностни лица, отговорни
за дейностите по зимното поддържане. Изготвени са транспортни схеми за
снегопочистване и опесъчаване на пътищата от републиканската пътна мрежа.
Изготвен е списък на базите и поддръжка на техниката, патрулните автомобили и
влекачите за изтегляне на аварирали автомобили. Набелязани са мерки за
оптимизиране на работата по регистрираните в минали години проблемни участъци и е
изготвен по-широкообхватен и детайлизиран оперативен план.
Радио “Фокус”- Видин
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