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ЗАПОВЕД 
№ РД – 647 / 27.10.2021 г. 

гр.Елхово 

 

 На основание чл.44,ал 2 от ЗМСМА и чл.65 от Закона за защита при 

бедствия,във връзка Заповед № ОУ – 04779/19.10.202 г.на областен управител гр.Ямбол 

за предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на 

инфраструктурата,снабдяването и услугите на населението,при подготовката на 

Ямболска област за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2021/2022 

г. 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1.Кметовете/кметски наместници/ръководителите на фирми,учреждения и 

ведомства да извършат необходимата дейност по подготовката и окомплектоването на 

хората и техниката,които ще работят при усложнени зимни условия и създадат 

съответната организация за своевременно оповестяване и събиране,както и за  по 

сменната и работа. Да се осигури  резерв от ГСМ, луга, пясък, топло облекло и 

хранителни продукти за населението най- малко за три дни. 

                                Срок: 05.11.2021 г. 

                                   

2.Кметовете (км.наместници) на населени места съгласувано с началника  на 

Районната служба за „Пожарна безопасност и защита на населението” да създадат 

необходимата организация за осигуряване на пожарна безопасност при експлоатация на 

различните видове отоплителни и електронагревателни прибори и инсталации. 

 

         Срок: 05.11.2021 г. 

 

3.Да се сключат договори с фирми притежаващи АТТ за 

снегопочистване,пръскане на луга и опясъчяване на основните пътища и улици и 

прилежащата четвъртокласна мрежа на територията на общината. 

Копие от всеки договор да бъде изпратен в Областна администрация Ямбол. 

         Срок: 05.11.2021 г.

   

4.Да се назначи комисия за проверка на техниката,почистваща четвъртокласната 

мрежа и протоколите от проверката да се изпратят в РД”ПБЗН“ област Ямбол.  

         Срок: 05.11.2021 г. 
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5.Да се осигури финансиране на мероприятията по подготовката за зимата,като 

се предвиди и резерв за допълнителни разходи за аварийно – възстановителни работи.      

                        Срок: 05.11.2021 г. 

 

  6.Да се организира дежурство за следене нивото на реките,язовирите и 

хидротехническите съоръжения.При опасност от наводнения да подават своевременно 

информация по установения ред.     

          Срок: 04.11.2021 г.       

                                                  

7.При усложнена обстановка в приоритетното почистване на пътната мрежа да 

се включат участъците,водещи до основните трафопостове, подстанции,обекти с 

непрекъснат режим на производство, населени места,останали без стоки от първа 

необходимост и нуждаещи се от спешна медицинска помощ.           

  

 8.Категорично забранявам на кметовете и кметските наместници да използват 

техниката на фирмите,почистващи републиканската пътна мрежа,без разрешението на 

началника на щаба по снегопочистването, или негов заместник. 

 

 9.Да се организира денонощно дежурство в Общинския щаб за координация на 

СНАВР,ако има населени места с обявено бедствено положение. 

 

Планът за информационен обмен да се въведе в действие считано от 17.11.2021г. 

 

Екземпляр от плана да бъде предоставен на дежурния по ОбСС. 

 

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица имащи 

отношение по мероприятията от заповедта за сведение и изпълнение. 

 

        

 

 

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете 

Кмет на община Елхово 

 

 

 
 


