РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№РкД-20-189
Добрич 28.09.2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 9
от същия закон и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия с цел намаляване
последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на
инфраструктурата, снабдяването и услугите в областта при усложнена зимна обстановка през
предстоящия зимен сезон 2015-2016 г.
НАРЕЖДАМ:
І. КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ:
1. Да проведат съвещания с участието на кметовете на населени места, кметските
наместници, общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и
представители на дружества имащи отношение към подготовката на общината за работа при
усложнена зимна обстановка, за готовността на населените места за справяне с възникнали
усложнения през зимния период – срок: 09.10.2015 г.
2. Да бъдат актуализирани съставите на щабовете за изпълнение на общинските
планове за защита при бедствия. Да се актуализират списъците на длъжностните лица имащи
отношение към дейностите свързани с действията при усложнена зимна обстановка. Същите
да бъдат заложени при оперативните дежурни на общинските съвети за сигурност. Копия от
заповедите за актуализиране на Щабовете за изпълнение на общинските планове за защита
при бедствия да бъдат представени в Областна администрация и Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението” – срок: 09.10.2015 г.
3. Да бъдат извършени проверки на готовността за зимно поддържане на общинската
пътна мрежа и снегопочистващата техника в общините. Да се проверят техническите
възможности на фирмите и едноличните търговци за изпълнение на договорените
задължения и осигуряване на качествено поддържане на общинската пътна мрежа при зимни
условия – за сключилите договори срок: 23.10.2015 г., за останалите – срок: три дни след
сключване на договора.
4. Да създадат необходимата организация за снабдяване със стоки и услуги от първа
необходимост и да се осигури здравното и медицинско обслужване на населението при
усложнена зимна обстановка на територията на общините – срок: 23.10.2015 г.
5. Да организират и осъществят контрол за готовността на учебните и детски
заведения за работа при тежка зимна обстановка – срок: 23.10.2015 г.
6. Да се осигури финансиране на мероприятията по подготовката за зимата и се
заделят целеви финансови средства в кметствата за допълнителни разходи при аварийновъзстановителни работи.
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7. Да бъде извършен преглед на общинските Планове за защита при бедствия и бъде
извършена актуализация на същите в частта „Действие при снегонавяване и обледеняване”.
За екземплярите намиращи се в Областна администрация и Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението”, корекциите да бъдат нанесени, като предварително
бъдат съгласувани дните в които да се извърши това:
- за Областна администрация – с Главен експерт „Отбранително-мобилизационна
подготовка” – Красимир Куртев, тел. 058/ 655 421, 0888 478 607, 0884 230 313;
- за Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пламен
Атанасов Петров – Началник група „Превантивен контрол и превантивна дейност” в
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, тел. 058/602 036
– срок: 23.10.2015 г.
8. Кметовете на общини, на чиято територия са дислоцирани военни поделения да
организират и проведат срещи с командирите им, с цел уточняване възможностите на
поделенията и организиране координацията и взаимодействието при провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи след възникване на критични
ситуации – срок: 23.10.2015 г.
9. Да създадат организация относно здравното и медицинското обслужване на
населението – срок: 23.10.2015 г.
10. За територията на общината да бъдат изготвени списъци на собствениците
притежаваща техника, годна за извършване на аварийно-спасителни действия при зимни
условия. Списъците да съдържат вида техника, имената на собственика и телефони за връзка
с него. Екземпляри от списъците да бъдат представени в Областна администрация Добрич и
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич – срок:
23.10.2015 г.
11. Дежурните стаи да бъдат обезпечени с необходимите комуникационни средства
(телефони, факсове и компютри с интернет).
12. При усложнена зимна обстановка информацията за състоянието на общинската
пътна мрежа да се подава, както следва:
- до 04.30 часа – от фирмите поддържащи общинската пътна мрежа, кметовете на
населени места и кметските наместници до Оперативния дежурен на Общинския съвет за
сигурност (ОД на Общ.СС);
- до 05.00 часа – от Оперативния дежурен на Общинския съвет за сигурност до
Оперативния дежурен на Областния съвет за сигурност (ОД на ОСС);
- до 05.30 часа – от Оперативния дежурен на Областния съвет за сигурност до
Оперативния дежурен в Оперативния център на „Пожарна безопасност и защита на
населението” (ОД в ОЦ на ПБЗН);
13. Да бъдат организирани и проведени занятия с Оперативните дежурни по
Общински съвети за сигурност по отношение протичането на информацията при възникнало
събитие (кмет на населено място, представител на ведомство, дружество – ОД по Общ.СС –
кмет на община, ОД по ОСС, ОД в ОЦ на „Пожарна безопасност и защита на населението”)
14. Да се актуализират, а при липса да се изготвят разчети за временно настаняване на
закъсали пътници. Разчетите да бъдат заложени при ОД по Общ.СС – срок: 23.10.2015 г.
15. За общинските училища в доклада по т. ІІІ от настоящата заповед, задължително
да представят информация за готовността на училищата да провеждат нормален учебен
процес – осигуряването с отопление (достатъчност на гориво, годност на отоплителните
системи за експлоатация, алтернативно отопление при спиране на основната система и т.н.),
транспорт на учениците, медицинското им осигуряване – срок: 23.10.2015 г.
ІІ. РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕДОМСТВА И ДРУЖЕСТВА ИМАЩИ
ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАБОТАТА ПРИ УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА
1. Да представят за съгласуване в Областна администрация Добрич, плановете за
действие при усложнена зимна обстановка – срок: 23.10.2015 г.
2. Областно пътно управление, съвместно с Областна дирекция на МВР и Регионална
дирекция на „Пожарна безопасност и защита на населението” да разработят съвместни
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планове с варианти за действие при сложни метеорологични и пътни условия. Екземпляри от
плановете да бъдат представени в Областна администрация. Копия (екземпляри) от
плановете да бъдат заложени при дежурните длъжностни лица на Областно пътно
управление, Областна дирекция на МВР и Регионална дирекция на „Пожарна безопасност и
защита на населението” имащи отношение към дейността – срок: 23.10.2015 г.
3. Регионална здравна инспекция и Центъра за спешна медицинска помощ съвместно
да подготвят план за медицинско осигуряване на населението при усложнена зимна
обстановка, който да включва осигуряване на лични лекари, организация за обслужване на
болните на хемодиализа, родилки и тежко болните и готовността за временното им
настаняване в болнични заведения в случаи на бедствени ситуации, произтичащи от обилни
снеговалежи, снегонавявания и обледенявания. На родилките с термини през зимния период
и на болните на хемодиализа да бъдат изготвени списъци. Копия от същите да се представят
в общините и в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” –
срок: 23.10.2015 г.
4. Регионалния инспекторат по образованието в доклада по т. ІІІ от настоящата
заповед, задължително да представи информация за готовността на училищата да провеждат
нормален учебен процес – осигуряването с отопление (достатъчност на гориво, годност на
отоплителните системи за експлоатация, алтернативно отопление при спиране на основната
система и т.н.), транспорт на учениците, медицинското им осигуряване – срок: 23.10.2015 г.
5. Електропреносните, електроразпределителните и топлофикационните дружества,
фирмите за доставка и разпределение на природен газ и ВиК дружеството да подготвят
основните си производствени мощности и осигурят суровини, материали и резервни части с
цел създаване на условия за осъществяване на непрекъсната и безаварийна работа при зимни
условия – срок: 23.10.2015 г.
6. Дружествата имащи аварийни екипи да проверят готовността им за отстраняване на
възникнали аварии в техническите им съоръжения и подготвят разчети за тяхното усилване и
въвеждане на дежурства за ръководство на аварийно-възстановителни работи – срок:
23.10.2015 г.
ІІІ. Кметовете на общини и ръководителите на ведомства и дружества имащи
отношение към работата при усложнена зимна обстановка да представят доклади в Областна
администрация за извършената подготовка за предстоящата зима – срок: 27.10.2015 г.
Копие от настоящата заповед да се връчи на кметовете на общини и на
ръководителите на ведомства и дружества имащи отношение към работата при усложнена
зимна обстановка за изпълнение.

Д-Р МАРГАРИТА НОВОСЕЛСКА
Областен управител на Област Добрич
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