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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 E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О 

 

 

 

  З А П О В Е Д  

 

№ ОА04-8864 

 

Велико Търново, 18.10.2021 г. 

             На основание чл.32, ал.1, във връзка с  чл. 31, ал.1, т. 9 от Закона за администрацията, 

чл. 64, ал.1, т. 5 и 6  и  чл. 6, ал.1, т. 8 от Закона за защита при бедствия, т. 3. от Заповед № Р-

168/15.10.2021 г. на министър-председателя на Република България и с оглед необходимостта 

от предприемане на превантивни мерки за осигуряване на нормалното функциониране на 

пътната инфраструктура, снабдяването и услугите за населението през зимния сезон 2021 г. – 

2022 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М:  

 

I. Кметовете на общини, включени в състава на област Велико Търново, 

ръководителите на териториални структури, звена и ведомства, ръководителите на 

дружествата за пренос и доставка на електроенергия, топлинна енергия, газ и вода, 

собствениците и/или ползвателите на язовири, диги, сгуроотвали и други хидротехнически и 

защитни съоръжения да предвидят мерки и предприемат необходимите действия за 

гарантиране на нормалния живот и дейност на гражданите, нормалното функциониране на 

инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението на територията на Област Велико 

Търново през зимния период 2021 г. – 2022 г. и при усложнена зимна обстановка. 

 

II. В срок до 28.10.2021 г.: 
1. Кметовете на общините, включени в състава на област Велико Търново, да 

представят в Областна администрация – Велико Търново доклад за готовността на 

ръководената от тях община за действие при усложнена зимна обстановка, който да съдържа и 

информация за: 

1.1 Създадената организация по планирането на защитата при бедствия и 

готовността на общинските щабове за действия при усложнена зимна обстановка;  

1.2 Създадената организация за изпълнение на мярка 4.3.2 от „План за действие за 

2021 – 2023г.“ към „ Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в 

Република България 2021 - 2030 г.“- извършване на цялостни обходи и огледи съвместно с 

ОДМВР на състоянието на общинската, уличната пътна инфраструктура преди настъпване на 

зимния сезон, както и резултатите от тях и предприетите мерки. 

1.3 Сключените договори с изпълнители и тяхната готовност за изпълнение на 

договорните задължения за зимно поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа, 

включително за създадената организация за недопускане дублиране на техника, ангажирана за 

поддържането едновременно на републиканска и общинската пътна мрежа; 

1.4 Готовността на техниката за извличане на закъсали товарни автомобили, 

предвидена по договори с изпълнители за зимно поддържане на пътищата от общинската 

пътна мрежа, както и местата за депонирането им; 

1.5 Осигуряване на необходимите материали за обработка на пътната настилка и 

пешеходните участъци. 
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1.6 Осигуряване на населението с продукти от първа необходимост и лекарства в 

случай на усложнена зимна обстановка 

1.7 Осигуреното финансиране на мероприятията по подготовка за зимата, както и за 

заделените финансови ресурси за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни 

работи; 

1.8 Набелязаните мерки за взаимодействие с лицата, ангажирани с почистване на 

общинската пътна мрежа, с приоритет осигуряването на нормален подход към здравните 

заведения, училищата, социалните институции и административните сгради; 

1.9 Създадената организация за координиране на действията на кметовете на 

кметства и кметските наместници на територията на съответната община при усложнена зимна 

обстановка; 

1.10 Състоянието и възможностите на силите на Единната спасителна система в 

общините, които биха могли да се използват при усложнена зимна обстановка, в това число и 

на допълнителната техника и ресурси, които могат да бъдат привлечени при необходимост; 

1.11 Създадената организация по процедурата за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на Единната 

спасителна система и на населението чрез Националната система за ранно предупреждение и 

оповестяване при бедствия; 

1.12 Планираните места за настаняване на закъсали хора и моторни превозни 

средства от други населени места, които да се използват при необходимост; 

1.13 Резултатите от извършена проверка на наличностите от горива в детските, 

учебните, здравните и социални заведения на територията на общината; 

1.14 Списък на наличната техника, която може да бъде използване при усложнена 

зимна обстановка и нейното местонахождение; 

1.15 Обезпечаване на непрекъсваемостта на доставките на комунални услуги и 

комуникации. 

1.16 Информация за затрудненията през предходния зимен сезон и предприетите 

конкретни мерки. 

 

2. Началникът на Регионалното управление на образованието – Велико Търново 
и кметовете на общини да представят в Областна администрация – Велико Търново доклад за 

готовността на училищата за провеждане на нормален учебен процес през зимния период, 

съдържащ информация и за осигуряването на отопление, транспорт на учениците и 

медицинско осигуряване. В  доклада да се съдържа и информация за затрудненията през 

предходния зимен сезон и предприетите конкретни мерки. 

 

 

3. Директорът на Областно пътно управление – Велико Търново да представи в 

Областна администрация – Велико Търново доклад за готовността за  осигуряване на 

нормалното функциониране на републиканската пътна инфраструктура в областта, 

набелязаните мерки за координация и взаимодействие със съседните области, относно 

необходимостта от изпреварващо въвеждане на ограничения или промени в организацията 

на движението, с оглед недопускане блокиране на движението на МПС, съгласувано с 

ОДМВР – Сектор „Пътна полиция”. В  доклада да се съдържа и информация за 

затрудненията през предходния зимен сезон и предприетите конкретни мерки. В  доклада да 

се съдържа и информация за затрудненията през предходния зимен сезон и предприетите 

конкретни мерки. 

 

 

4. Ръководителите на дружествата за пренос и доставка на електроенергия, вода, 

топлинна енергия и природен газ да представят в Областна администрация – 

ВеликоТърново доклад за готовността на ръководеното от тях дружество за работа при 

усложнена зимна обстановка и готовността им за своевременно отстраняване на 

възникнали аварии. В  доклада да се съдържа и информация за затрудненията през 

предходния зимен сезон и предприетите конкретни мерки. 
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5. Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново да представи в 

Областна администрация – Велико Търново доклад за медицинското осигуряване на 

населението от лични лекари, създадената организация за обслужване на тежко болни, 

болни на хемодиализа и родилки, както и за готовността за временно настаняване в 

болнични заведения в случаи на бедствени ситуации, произтичащи от обилни 

снеговалежи, снегонавявания и обледявания. В  доклада да се съдържа и информация за 

затрудненията през предходния зимен сезон и предприетите конкретни мерки. 

 

III. Ръководителите на териториалните структури изпълняват най-малко 

следните задачи: 

 

1. Директорът на РДПБЗН – Велико Търново: 
 - създава организация за своевременното събиране, обобщаване и анализиране на 

информация за обстановката в областта и общините, и своевременното й изпращане в НОЦ на 

ГДПБЗН; 

 - извършва проверка на тежките верижни машини, предоставени на общините и 

кметствата, на местата за тяхното съхраняване и готовност за  използване; 

 - организира завеждането на отчет в ОЦ на РДПБЗН на отдалечените туристически 

обекти на територията на областта; 

 -  осъществява контрол по ранното предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и съставните части на ЕСС; 

- организира оказване на съдействие на затруднени при придвижване на медицинските 

екипи до блокирани от снега  населени места и транспортиране на болни, нуждаещи се от 

хемодиализа лица и родилки до лечебните заведения; 

- осигурява сили и средства за провеждане на спасителни операции и оказване на помощ 

на пострадали хора и автомобили; доставяне на жизненоважни медикаменти и продукти в 

труднодостъпни райони; разчистване на опасно надвиснали и паднали дървета, клони, скални и 

наносни маси от пътното платно; 

-   подготвя собствената техника за работа при усложнена зимна обстановка; 

- организира извънредни дежурства при усложнена /критична/ обстановка, като 

оперативна група на щаба; 

- чрез ОЦ на РДПБЗН оповестява ведомствата и общините за предстояща 

неблагоприятна хидрометеорологична прогноза, уведомяване на органите на изпълнителната 

власт и ЕСС за възникнали бедствия и/или усложнения; 

- организира информиране на средствата за масово осведомяване на оперативната 

обстановка и предприетите мерки, чрез Пресцентъра на ОДМВР – Велико Търново; 

 

2. Директорът на ОПУ – Велико Търново: 

- осигурява информация за състоянието на пътната мрежа, наличието на материали, 

количеството и маршрутите за движение на техниката, участваща в почистването; 

- контролира изпълнението на задълженията от пътно-поддържащите фирми, с които 

има сключен договор за снегопочистване и опесъчаване; 

- осъществява контрол за проходимостта на републиканската пътната мрежа и 

осигурява местата за временно установяване на МПС при преустановяване на движението по 

нея; 

- организира извеждането на аварирали автомобили и освобождаване на пътното 

платно. 

 

 3. Директорът на ОДМВР – Велико Търново: 

- осигурява нормален обществен ред в населените места; 

- осигурява работата на изградените КПП / при необходимост / за контрол на влизащите 

на територията на областта транспортни средства при усложнения в проходимостта на пътната 

мрежа; 
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-  определя маршрути за движение или обходни такива при  необходимост; 

- осигурява безпрепятствено придвижване и достъп до засегнатите райони /район/ на 

участващите в спасителните операции, както и свободни трасета до болнични заведения и 

установяване самоличността на пострадалите; 

- набелязва мерки за недопускане на извършване на престъпления, опити за 

мародерство, разпространение на слухове, масови безредици и други нарушения на 

обществения ред в засегнатите от усложнената зимна обстановка райони; 

- осигурява сили и средства за провеждане на спасителни дейности, доставяне на 

жизненоважни медикаменти и продукти в труднодостъпни райони; 

- осигурява охрана на стратегически, рискови или от определена степен на важност 

обекти или застрашени такива на територията на областта. 

 

4. Директорът на РЗИ: 

-  въвежда в действие санитарно-хигиенните мероприятия за намаляване риска от 

измръзване; 

- осигурява взаимодействие с Министерство на здравеопазването; 

- организира и ръководи силите и средствата за оказване на медицинска помощ, 

евакуация и лечение на пострадалите на територията на областта; 

- поддържа регистър на здравните и лечебни заведения; на легловия фонд, медицински 

кадри и автотранспорт; 

 - организира обучението на специализирани медицински екипи, работещи в условията 

на кризи и пандемии. 

 

5. Ръководителят на Хидрометеорологичната обсерватория – Велико Търново 

При прогноза или констатирани опасни явления /обилни валежи, заледявания, мъгли, 

повишени водни количества/ информира незабавно ОЦ при РДПБЗН и Дежурния при 

Областен съвет по сигурност за вземане на съответните мерки. 

 

 IV. Определям следният ред за предоставяне на информация, координация, ранно 

предупреждение и  оповестяване: 

1. При възникване на усложнена зимна обстановка: 

 Ежедневно, два пъти в денонощие, в часовите пояси до 07:00 часа и до 19:00 часа на 

Дежурния по Областен съвет по сигурност на телефон 062/620332, моб.номер 0878/920332 и 

факс 062/620144, на Дежурния в ОДМВР – Велико Търново на телефон 062/62234 и на 

Дежурния в Оперативен център на РД ПБЗН – Велико Търново на тел/факс 062/633112 се 

предоставя актуална информация за оперативната обстановка, както следва: 

1.1 За пътната обстановка – от ОДМВР – Сектор „Пътна полиция”; 

1.2 За състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на Област 

Велико Търново – от ОПУ – Велико Търново; 

1.3 За състоянието на общинската пътна мрежа на територията на Област Велико 

Търново – от съответната Община; 

1.4 За състоянието на електрозахранването на населението места – от 

„Енергоразпределение Север”, РОЦ Горна Оряховица и Габрово; 

1.5 За състоянието на водозахранването на населените места – от „ВиК Йовковци” 

ООД; 

1.6 За състоянието, обема и притока на Язовир „Йовковци” и Язовир 

„Стамболийски” – от ръководителя на обекта; 

1.7 За състоянието, обема и притока на язовирите – от кмета на общината на чиято 

територия са разположени същите и от управителя на „Напоителни системи” ЕАД, клон 

Среден Дунав; 

1.8 За състоянието на дигите и другите защитни съоръжения – от кмета на общината 

на чиято територия са разположени същите и от управителя на „Напоителни системи” ЕАД, 

клон Среден Дунав. 
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2. При рязка промяна на обстановката горепосочените лица предоставят 

информация незабавно. Дежурният по Областен съвет за сигурност обобщава постъпилата 

информация и я предоставя на Областен управител на област Велико Търново. 

 

3. Ежедневно, два пъти в денонощие, кметовете на общините, включени в състава 

на област Велико Търново, предоставят на Дежурния в Оперативен център на РД ПБЗН – 

Велико Търново на тел/факс 062633112 информация за обстановката на територията на 

съответната община, съдържаща данни за снежната покривка, пътната обстановка /затворени 

и/или ограничени за движение пътища и причините за това/, снабдяване на населените места с 

електроенергия, вода, хранителни продукти, състояние на язовирите. Редът за събиране на 

информацията се определя със заповед на кмета на съответната община.  

Директорът на РД ПБЗН следва да създаде необходимата организация за  

своевременното събиране, обобщаване и анализиране на информацията в Оперативния център 

на РД ПБЗН – Велико Търново, както и реда за нейното предоставяне, при спазване на 

съответния ред. 

 

 

4. Данни за контакт: 

1. Дежурен по Областен съвет по сигурност   телефон 062/620332   

моб.номер 0878/920332                  

факс 062/620144 

2. Дежурен в Оперативен център на РД ПБЗН – Велико 

Търново  

тел/факс 062/633112 

3. Дежурен в ОДМВР – Велико Търново   телефон 062/62234 

 

 Заповедта да се сведе до знанието на ръководителите на териториални структури и на 

кметовете на общини, а чрез тях и до собствениците и ползвателите на язовири, диги, 

сгуроотвали и други защитни съоръжения за сведение и изпълнение. 

Заповедта да се оповести на интернет страницата на Областна администрация – Велико 

Търново, в секция „ Достъп до информация“, раздел „ Информация по ЗДОИ“ в „ Информация 

от обществен интерес“ – „ Информацията, която може да предотврати заплаха за живота, 

здравето и безопасността на гражданите или тяхното имущество“, както и в секция „ 

Документи“ раздел „ Общи административни актове“. 

 Контрол по спазване и изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ /  П / 

Областен управител на 

Област Велико Търново 

 

 

 

 

 

 

 


