
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЩИНА СМОЛЯН 

ЗАПОВЕД 

№ РД - 0551 / 28.06.2018 г. 
 

 В следствие на обилните валежи на територията на община Смолян и 

залети улици и пътища в резултат на прелели дерета и водостоци е необходимо 

провеждане  на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в 

община Смолян. 

 На основание чл.44,ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и 

местната администрация и чл.49, ал.1 във връзка с чл.65, ал.2, т.3 от Закона за 

защита при бедствия 

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 

1. Обявявам „ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ“ на територията на цялата 

община Смолян. 

2. За овладяване на бедствието: 

2.1.Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия назначен 

с моя Заповед № РД-0072/03.02.2017 г. да премине на непрекъснат режим на 

работа. Информацията за хода на спасителните и неотложни аварийно-

възстановителни работи да ми се докладват през половин час. Същата да се 

представя чрез ОЦ на ПБЗН и на средствата за масово осведомяване. 

2.2.инж.Мариана Цекова – зам.кмет на общинска администрация да създаде 

необходимите условия за ефективна работа на екипите на  

 

 



единната спасителна система и снабдяването на населението с продукти от 

първа необходимост. 

2.3.Всички фирми разполагащи с подходящата техника да се включат в 

отпушване на водостоци и почистване на паднали дървета и храсти по 

реката на територията на общината. 

2.4.Кметовете на населените места да извършат оглед на  техните територии 

и при необходимост да организират премахване на опасни от падане  

дървета  

2.5.Старши инспектор Костадин Бундов началник на РУП Смолян да 

организира охраната на обществения ред в района на цялата община, 

съдействие на длъжностните лица при изпълнение на възложените им 

задачи. 

2.6.инж.Мариан Николов директор на „В и К“ Смолян да организира 

възстановяването на водоподаването съм всички населени места. 

2.7.инж.Александър Кадиев – директор на КЕЦ Смолян организира поетапно 

възстановяване на електрозахранването към засегнатите населени места. 

Включването на мрежата да се извърши след съгласуване с Щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 

2.8.Д-р Велин Денев директор на ЦСМП Смолян да осигури 2 бр. линейки 

при нужда за спешни случаи. 

2.9.Да бъде поискана помощ от МО за включване на техни сили за 

овладяване на бедствената ситуация в община Смолян. 

2.10. Да бъде включено Доброволното формирование към община Смолян в 

овладяване на бедствената ситуация. 

3. Длъжностните лица за прилагане на предприетите мерки по т.2 да 

предават информацията за хода на спасителните и неотложни аварийно-

въздтановителни работи на всеки половин час. 

4. Въвеждам временни ограничения: 

4.1.Забранява се движението и пребиваването на МПС на определени 

критични участъци. 

4.2.При отказ от доброволно напускане на опасни за живота на гражданите 

сгради, да се извърши принудително извеждане на същите. 



5. Начало на въвеждането на бедственото положение 11.30 ч. на 

28.06.2018 г. 

6.Срок на дейстние на бедственото положение до овладяване на 

бедственото положение. 

 

Заповедта да се доведе до знанието на всички длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. Обявеното бедствено положение и въведените 

временни ограничения да се разгласят чрез средствата за масово 

осведомяване. 

Копие от настоящата Заповед да се изпрати незабавно до Министерството 

на вътрешните работи. 

Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично. 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

 


