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Относно: Предприемане превантивни действия с цел намаляване на последствията за 
населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата на 
Община Ивайловград при усложнена зимна обстановка през сезсн 2014 — 2015 г. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местна администрация и в изпълнение на чл. 65 ал. 1 т. 3 от Закона за защита при 
бедствия и във връзка с подготовката на Община Ивайловград за работа в зимни 
условия 

Н А Р Е Ж Д А М : 

1. Главен експерт ОМП и специалист ОМП до 18.12.2014 година да организира 
провеждане на заседание на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при 
бедствия, относно подготовката и готовността на Общината и обектите на нейната 
територия за работа при тежки зимни условия. 

2. До 17.12.2014 година Борислав Бояджиев зам.-кмет на Общината да проведе 
съвещание с кметовете на кметства, кметските наместници и се дадат указания за 
подготовката на кметствата за зимата, готовността им за редовно предоставяне на 
стоки и услуги от първа необходимост на населението. 

3. До 15.12.2014 година да се актуализира със заповед състава на щаба за 
изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, като копие от заповедта ми да 
се представи в Областна администрация. 

4. В срок до 17.12.2014 година назначена с моя заповед комисия да извърши 
проверка относно състоянието и готовността на снегопочистващата техниката на 
фирмата изпълнил по договорените задължения. Фирмата да разработи текстови план 
за снегопочистване и опесъчаване на общинската и улична мрежа и ми го представи за 
съгласуване. 

5. В срок до 18.12.2014 година да се изготви списък на собствениците, които 
притежават техника, годна за извършване на аварийно спасителни действия, като 
списъка да съдържа - вид на техниката, имената на собственика, и телефони за връзка. 
Екземпляри от списъка да бъдат предоставени на Областна администрация Хасково и 
на PC „Пожарна безопасност и защита на населението" - Ивайловград. 



6. Главен експерт ОМП да направи преглед на дежурната стая и обезпечи 
същата с необходимите комуникационни средства (телефон, факс, интернет и актуални 
списъци на ръководители на ведомства, търговски дружества и фирми) имащи 
отношение по защитата при бедствия. 

При усложнена зимна обстановка информация за състоянието на общинската 
пътна мрежа да се подава както следва: 

- до 10:00 кметове и кметски наместници от 01.12.2014 г. до Оперативния 
дежурен на Общински съвет за сигурност на телефон 03661/ 81-54. 

- до 17:00 часа - от фирмата поддържаща общинската пътна мрежа до 
Оперативния дежурен на Общински съвет за сигурност на телефон 03661/ 81-54. 

- до 17:30 часа от Оперативния дежурен на Общински съвет за сигурност до 
Оперативния дежурен на Областен съвет за сигурност на телефон 038/60-80-60; GSM: 
0879250967. 

7. Ръководителите на: EVN - КЕЦ - Свиленград, "В и К - Ивайловград, РПС -
Ивайловград, РУП "Пътен контрол" - Ивайловград, РСПБЗН - Ивайловград да вземат 
всички необходими мерки за привеждане на групите по аварийно-възстановителни 
работи в готовност за работа в тежки зимни условия и проведат профилактични 
прегледи на всички ел. агрегати електро и газопреносни съоръжения и осигуряване на 
запаси от суровини и материали. 

8. В срок до 18.12.2014 година управителя на РПК "Единство" - Ивайловград да 
създаде необходимата организация за снабдяване със стоки и услуги от първа 
необходимост. 

9. До 17.12.2014 година Борислав Бояджиев - зам.-кмет да ми представи 
писменна информация за готовността на училищата да провеждат нормален учебен 
процес - осигуряване 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. Да се организира и 
осъществи контрол за готовността на учебните и детски заведения при усложнена 
зимна обстановка. 

10. При усложнена зимна обстановка, директорите на учебни, детски заведения 
и домове, ръководителите на учреждения, търговски дружества, общински фирми, 
ползватели и наематели на сгради държавна и общинска собственост, собственици на 
частни имоти да извършат цялостен оглед на обитаваните от тях сгради и при 
констатиране на падащи ледени блокове и висулки да предприемат необходимите 
мерки за отстраняването им. При невъзможност на отстраняването им да предприемат 
действия за обозначаване и обезопасяване на местата с цел недопускане на инциденти. 

11. Директора на Дирекция АПО и ФСД при обшина Ивайловград да осигури 
финансирането на мероприятия по подготовка за зимата, като се заделят целеви 
финансови средства за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи. 

12. Медицинската помощ в Общината, да се оказва със сили и средства на 
ЦСМП - Ивайловград. 

13. РУ "Полиция" - Ивайловград, съгласувано с Общината и Районната пътна 
служба да организират спирането на движението при снежни бури и силни поледици 
на подходящи места, даващи възможност за настаняване на хора и МПС до 
възстановяване проходимостта на пътищата. 



14. До 22.12.2014 г. да ми се представи Доклад за извършената зимна 
подготовка на Община Ивайловград. 

Копие от настоящата ми заповед да се публикува в сайта на Общината и се 
изпрати на кметове и кметски наместници, ръководители на ведомства и дружества, 
имащи отношения към работата при усложнена зимна обстановка за изпълнение, а на 
Областния управител и PC "Пожарна безопасност и защита на населението" 
Ивайловград за сведение. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Борислав Бояджиев - зам.-
кмет на Община Ивайловград. 
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