
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  НА  О Б Л А С Т  Б У Р Г А С

З А П О В Е Д

Бургас $11%. / б  год.

На основание чл. 50, ал. 1 и чл. 64, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия и чл. 32, 
ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка със създалата се критична обстановка, в 
резултат на силен снеговалеж и ураганен вятър с пориви до 90 км/ч на 30.12.2016 г. довел до 
значително нарушаване нормалното функциониране на обществото и довело до негативни 
последици, за живота и здравето на населението, държавно и частно имущество, икономиката 
и околната среда:

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Обявявам „БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ“ на територията на област Бургас считано 
от 22.00 часа на 30.12.2016 г.

2. Състава на Областния координационен щаб за защита при бедствия да се оповести 
от ОЦ на РД „ПБЗН“ Бургас, за явяване в определеното работно място в 02.00 на 
31.12.2016 г

3. Инженер Васил Василев -  Директор на РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА 
БЕЗОПАСНОСТ и ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Бургас, да организира, 
комуникацията, ръководството и организацията на дейността на спасителните екипи 
по места, при необходимост да се привличат екипи от съседни незасегнати от 
бедствието общини.

4. Старши комисар Калоян Калоянов -  Директор на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 
ПОЛИЦИЯ МВР, да осигури охраната и обществения ред, пресичането в зародиш 
опити за кражби и мародерства, бедстващите райони и отсечки от пътните артерии. 
На подходите на заснежените пътни частъци да се организира регулиране на 
движението и отклоняване на трафика през обходни маршрути, при необходимост 
временно преустановяване на движението по отделни направления, особено тези на 
запад от Бургас.

5. Главен инспектор Ганчо Николаев -  Началник на ЗОНАЛНО ЖАНДАРМЕРИЙСКО 
УПРАВЛЕНИЕ БУРГАС, с дежурни екипи да организира опазването на реда и 
сигурността на важните инфраструктурни обекти в засегнатите от бедствието райони 
извън населените места, оказване на помощ на бедстващи хора в автомобили и 
оказали се по някаква причина в полето.
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6. Доктор Георги Паздеров -  Директор на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 
Бургас съвместно с доктор Асен Кърджиев -  Директор на ЦЕНТЪРА ЗА СПЕШНА 
МЕДИЦИНСКА. ПОМОЩ , да организират спешното медицинско обслужване и 
специализирана медицинска евакуация на пострадали от засегнатите райони при 
необходимост да се привлекат екипи от съседни незасегнати общини.

7. Инженер Митко Порязов -  ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ с 
помощта на екипи от фирмите за пътно поддържане да индентифицират пътните 
участъци с нарушено движение, да ги сигнализират, да се организират и укажат по 
подходящ начин обходни маршрути, при необходимост да се окаже съдействие и 
помощ на общините за оценка и организация на движението по общинската пътна 
мрежа.

8. Главен експерт Димитър Христов да осигури техническите средства и подготви 
„Малка заседателна зала“ на Ири етаж в сградата на Областна администрация Бургас, 
като работно място на Областния координационен щаб за защита при бедствия.

9. Доклади за обстановката от Ръководителите на спасителните и възстановителни 
работи по места на всеки 2(два) часа, на телефоните на Дежурния по Областен съвет 
по сигурност 056/894 136; 056/844 104; 0885 205 838.

10. Заповедта да се сведе до средствата за масова информация за сведение на 
гражданите.

11. Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
Областен управител на Обл

ДИХ/
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