
 

Община Николаево,  област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9 

Телефон  04330 / 2040, факс 04330 / 2121, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net 

 

 

З А П О В Е Д        

                                                         

РД-01-153/29.05.2020 г. 

 
 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 

211/31.05.1993 г. на Министерски съвет на Република  България, за честване 2 юни – 

деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, съгласно разпоредбите на чл. 

34 от ” Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за 

ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и 

населението при бедствия и въздушна опасност” и във връзка с план за провеждане на 

тренировка по задействане на сиренно – оповестителната система на област Стара 

Загора от 20.05.2020 г. на Областния управител на област Стара Загора  

 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М : 

 

 

1. На 02.06.2020 год. от 11.00 до 12.30 часа да се проведе тренировка по 

оповестяване със задействане на сирените на територията на Общината. 

2. Сигналът ще бъде предаден по Автоматизираната система за оповестяване на  

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР и 

телефонните канали на обществената електронна съобщителна мрежа на БТК АД от 

11:55 до 12:07 часа. 

3. Задействане на сиренно - оповестителната система да се осъществи от 12:00 

до 12:02 часа /2 минути с прекъснат вай – осем секунди активирани, седем секунди 

пауза /. 

Сигнал „Отбой” /непрекъснат вой/ - да не се подава. 

4. С получаване на сигнала да се задействат децентрализирано (местно) 

общинската и кметските сиренно-оповестителни системи. 

5. Сигналът «ОТБОЙ» ще бъде предаден по обществената електронна 

съобщителна мрежа на БТК АД от 12.02 до 12.07 часа БЕЗ ДА СЕ ЗАПУСКА 

СИРЕННАТА СИСТЕМА. 

 

6. Задействането да се осъществи от: 

- за гр. Николаево от дежурен по Общ. СС 

- за с. Нова Махала – отговорник Кмета 

- за с. Едрево – отговорник Кмета 

- за с. Елхово – отговорник Кмета 

7. За организирано протичане на тренировката създавам оперативна група в 

състав: 

Ръководител: Стайко Петков – Заместник - кмет 

mailto:obnikolaevo@nikolaevo.net


Членове: 1.Мариана Драгнева – мл. експерт “ЗЕОЧ” 

                2. Иван Костадинов – поддръжка ТКО 

                3. Захари Захариев – шофьор 

6. Място за работа на оперативната група е дежурната стая в общинската 

администрация – телефон за връзка  04330 22 09. 

 Заповедта да се доведе до знанието на кметовете на населени места, дежурният 

по Общ. СС и оперативната група. 

  

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще  осъществявам лично. 

 

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П) 

Кмет на Община Николаево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


