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Р Е П У Б Л И К А  Б  Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т Е Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Р А Ц А  

 
 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-18-К-14/14.10.2016 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 64, ал. 1, т. 5 

и т. 6 от Закона за защита при бедствия и с цел предприемане на превантивни 

мерки за осигуряване нормалното функциониране на пътната инфраструктура, 

снабдяването и услугите за населението, както и с цел намаляване на 

последствията при възникване на бедствена ситуация във връзка с усложнена 

зимна обстановка през сезон 2016-2017 

 

Н А Р Е Ж Д А М :  

 

I.  КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ: 

1. Да докладват за създадената организация по планирането на защитата на 

населението при възникване на бедствена ситуация свързана с усложнена зимна 

обстановка, както и за осигуреното финансиране на мероприятията по подготовка 

за зимата и определените финансови средства за допълнителни разходи при 

аварийно-възстановителни работи. 

2. При необходимост да актуализират състава на щабовете за изпълнение на 

Общинските планове за защита при бедствия и да издадат съответните заповеди, 

копия от които да изпратят в Областна администрация - Враца. Членовете на 

щабовете да изучат функционалните си задължения свързани с Общинския план за 

защита при бедствия в частта му за „Снегонавявания и обледявания" и да се 

създаде и поддържа организация по оповестяване с актуални телефонни номера на 

длъжностните лица. 

3. Да проведат заседания на щабовете за изпълнение на Общинските планове 

за защита при бедствия и да осигурят подготовката на общинските администрации 

за самостоятелни и съвместни действия с кметствата, териториалните структури на 

министерства, ведомства и юридически лица за предприемане на съответните 

мерки по преодоляване на възникнали усложнения през зимния период. 

4. Да извършат преглед на Общинските планове за защита при бедствия в част 

„Снегонавявания и обледявания" като обърнат особено внимание на критичните 

участъци от пътната мрежа на територията на общината, обектите от критичната 

инфраструктура и задачите, които при необходимост трябва да изпълняват силите 

на Единната спасителна система. 
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5. Да изготвят списък на техниката в съответната община, която може да се 

използва при усложнена зимна обстановка, включително и на техника за извличане 

на закъсали тежки товарни автомобили. Списъкът да бъде предоставен в Областна 

администрация - Враца. 

6. Да обърнат особено внимание на готовността на училищата и детските 

заведения за провеждане на нормален учебен процес през зимния период, което 

включва: отопление, транспорт и медицинско осигуряване на децата и учениците. 

7. Да създадат организация за своевременно докладване за обстановката в 

населените места от общината в Областна администрация – Враца, на оперативния 

дежурен по Областен съвет за сигурност, както и в оперативния център на 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Враца. 

8. Да актуализират списъците на хижите и труднодостъпните туристически 

обекти, като в същите да бъде посочено: името на обекта, неговото 

местонахождение, най-близко населено място, управител и телефон за контакти. 

Необходимо е също да се докладва за готовността на тези обекти за работа 

при зимни условия,  както и  готовността за поддържане на пътищата до тях. 

Информацията да се предостави в Областна администрация - Враца и на 

ОЦ на РДПБЗН - Враца. 

9. Да предоставят в Областна администрация - Враца и на ОЦ на РДПБЗН - 

Враца, актуална информация за фирмите, които ще поддържат общинската пътна 

мрежа през зимния период, номерата и датите на сключените договори, имената на 

управителите и телефони за контакт. 

Информацията да съдържа още: 

- списък на техниката – вид, брой, марка; 

- кои населени места ще се почистват; 

- имена и телефони на водачите на техниката. 

10. Да осигурят запас от хранителни стоки в населените места, който да се 

използва в случай на бедствена ситуация. 

 

 

II. РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ: 
 

1. Областно пътно управление – Враца да изготви/актуализира „План за 

действие при снегонавявания и обледявания" през зимния период на 2016 – 2017 г. 

и да го представи за съгласуване в Областна администрация - Враца. 

2. ОПУ и ОД на МВР да изготвят/актуализират план за съвместни действия 

при сложни метеорологични и пътни условия, като обърнат особено внимание на 

силите и средствата за управление на автомобилния трафик, мястото и задачите на 

Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението”, организацията 

на връзките и взаимодействията с длъжностните лица отговорни за поддържане на 

пътната инфраструктура и реда за затваряне на пътища и пренасочване на трафика 

по обходни маршрути. 
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3. Ръководителите на РЗИ – Враца и ЦСМП – Враца да изготвят План за 

медицинско осигуряване на населението при усложнена зимна обстановка, който 

да включва осигуряване на лични лекари, списък с имената, телефони за връзка, 

точните домашни адреси и организация за обслужване на болните на хемодиализа, 

родилки и тежко болните, както и готовността за временното им настаняване в 

болнични заведения в случаи на бедствени ситуации, произтичащи от обилни 

снеговалежи, снегонавявания и обледявания. Копие от плана да бъде предоставено 

в Областна администрация - Враца  и  ОЦ на РДПБЗН – Враца. 

4. Директорът на ЖП Секция – Враца да представи План за работа на ЖП 

Секция Враца при зимни условия за сезон 2016-2017 г., който да съдържа и 

информация за осигуряването на безопасни превози при усложнена зимна 

обстановка. 

5. Ръководителите на дружествата за пренос и доставка на електроенергия, 

топлинна енергия, природен газ и водоснабдяване да представят за съгласуване 

актуализирани Планове за действие през зимния сезон 2016-2017, като обърнат 

особено внимание на осигуряването на непрекъснатата и безаварийна работа при 

усложнена зимна обстановка и готовността на екипите им за своевременното 

отстраняване на възникнали аварии. 

6. Директорът на РДПБЗН - Враца да представи Организационен план за 

работа през зимния период на 2016-2017 г., както и списък на техниката, с която 

може да окаже съдействие при възникнали аварийни ситуации. 

7. Сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Враца да представи План за 

действие при сложни метеорологични и пътни условия. 

В срок до 07.11.2016 г. в Областна администрация – Враца да бъдат 

изпратени съответните доклади, относно готовността на институциите за работа 

през зимен сезон 2016 – 2017  г. с  цел намаляване на последствията за населението 

и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка. 

Копие от настоящата Заповед да се изпрати до: Кметовете на Общини в 

област Враца и ръководителите на: ОПУ – Враца; ОД на МВР – Враца; РДПБЗН – 

Враца; РЗИ – Враца; ЦСМП  – Враца; ОРЗ – Враца на „ЧЕЗ Разпределение 

България" АД; „В и К" ООД – Враца; „Булгартрансгаз" –  Подземно 

газохранилище „Чирен"; „Топлофикация – Враца" ЕАД и ЖП Секция – Враца. 

Заповедта да се публикува на официалния сайт на Областна администрация – 

Враца в раздел „Административни актове”. 

Контрола по настоящата заповед възлагам на главния секретар на Областна 

администрация – Враца. 

 

 

 

МИРОСЛАВ  КОМИТСКИ       /п/ 

За Областен управител на област Враца 
Заместник Областен управител на Област Враца 

/съгласно Заповед № ЗЗ-04-5 от 06.10.2016 г./ 
 


