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ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ЗАПОВЕД
м.х23..

Ивайловградуй 2022 г.
Относно: подготовка на Община Ивайловград за зимен сезон 2022-2023 г. и предприеманена „превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на пътната
инфраструктура, снабдяването и услугите за населението на територията на общината.

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

НАРЕЖДАМ:
1. Главен експерт ОМП до 25.11.2022 г. да организира провеждане на заседание наЩаба 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 25.11.2022 г., Николай Панайотов - секретар на община Ивайловград да
проведе съвещание с кметовете на кметства и кметските наместници и се дадат указания за
подготовката на кметствата за зимния сезон и готовността им за редовно предоставяне на
стоки и услуги от първа необходимост на населението.

3. До 25.11.2022 г., при промяна в сьстава/, да се актуализира със заповедОбщинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

4. В срок до 15.11.2022 г., назначена с моя заповед комисия да извърши проверкаотносно състоянието и готовността на снегопочистващата техниката на фирмата изпълнител
по договорените задължения. Фирмата да разработи текстови план за снегопочистване и
опесъчаване на общинската и улична мрежа и ми го представи за съгласуване.

5. Главен експерт ОМП да направи преглед на дежурната стая и обезпечи същата снеобходимите 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
мрежада се подава както следва:

- от 01.12.2022 г. до 09:00 ч. кметове и кметски наместници - до Оперативния
дежурен по Общински съвет за сигурност, на телефон: 03661/81-54;

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

- до 17:30 ч. от Оперативния дежурен по Общински съвет за сигурност доОперативния дежурен на Областен съвет за сигурност, на телефон: 038/60-80-60; С5М:
0879250967.

6. Ръководителите на: ЕММ - КЕЦ - Свиленград, В и К - Ивайловград, РИС -
Ивайловград, “Пътен контрол” към РУ - Ивайловград, РСПБЗН - Ивайловград да взематвсички необходими мерки за привеждане на групите по аварийно-възстановителни работи в
готовност за работа при тежки зимни условия и проведат профилактични прегледи на




