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ЗАПОВЕД 

 

№ РД-05-682 

 

гр. Хисаря, 02.09.2022 г. 

 

     На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1, чл. 65, ал. 2, т. 1 и 3 от 

Закона за защита при бедствия и с оглед провеждането на неотложни аварийно 

възстановителни работи на част от територията на община Хисаря 

          

 

НАРЕЖДАМ: 

 
1. Въвеждам в изпълнение на Общинския план за защита при бедствия считано от 14:30 

часа на 02.09.2022 г. в частта му „Защита при наводнения“. 

1.1. Секретаря на Общинския щаб за защита при бедствия да уведоми и преведе в 

готовност за работа членовете на щаба. Насрочвам първо заседание на щаба в 17:00 часа 

на 02.09.2022 г. в заседателната зала на Общинска администрация Хисаря; 

1.2. Секретарят на Общината да осигури необходимите условия, технически средства и 

МПС за работа на щаба. Да ми се представят писмени доклади за оперативната обстановка 

в района на бедствието в с. Старосел – местен път от Тракийски култов център до местност 

„Бяло камъне“ (бивш общински път IV - 64622 от км 3 + 633 до км 20 + 042). 

2. Обявявам частично бедствено положение за част от територията на община Хисаря 

в частност за района на с. Старосел - местен път от Тракийски култов център до местност 

„Бяло камъне“ (бивш общински път IV - 64622 от км 3+633 до местност „Бяло камъне“) за 

времето от 14:30 часа на 02.09.2022 г. до 17:00 часа на  07.09.2022 г. 

2.1. Обстоятелствата за обявяване на бедствено положение: 

2.1.1. Вследствие на обилни, проливни дъждове на 02.09.2022 г. и придошли води са 

разрушени водостоци между км 20+042 и местност „Бяло камъне“. Разрушен е пътя в 

обхвата на двата водостока между км 20+042 и местност „Бяло камъне“. Отнесен е един 

от устоите на водостока и пропадане на пътното пътно. На втория водосток е отнесено 

изцяло пътното платно и има пропадане повече от 6 метра. Създалата се пътна обстановка 

е предпоставка за пътно-транспортни произшествия, застрашаващи живота и здравето на 

хората; 

2.2.  Мерки за овладяване на бедственото положение: 

2.2.1. Общинският щаб да предприеме незабавни мерки за определяне на щетите и 

набележи мероприятия за възстановяване целостта на пътя; 

2.2.2.  Да се преустанови движението по пътя в участъка на бедствието; 

2.2.3.  Щабът да провежда заседания и посещения на мястото на бедствието и да ми 

докладва за оперативната обстановка; 

2.2.4. Членовете на щаба да изпълняват стриктно утвърдените от мен функционални 

задължения; 

2.3. Въвеждам временни ограничителни мерки на територията на с. Старосел в 

района на бедствието, както следва:  
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2.3.1.  Забранявам движението на граждани и ППС в района на бедствието за времето 

на обявеното частично бедствено положение, с изключение на силите и средствата 

овладяващи бедствието и извършващи спешни, неотложни аварийно – възстановителни 

работи. 

3. Главният счетоводител на Общината да осигури финансово обезпечаване на Плана 

за защита при бедствия в частта му „Защита при наводнения“. 

4. Определям следните служебни автомобили за транспортно осигуряване при 

изпълнение мероприятията на щаба: 

Шкода „Октавия“ с рег. № РВ 1086 АС; 

Миниван „Пежо“ с рег. № РВ 9481 МХ; 

Лада „Нива“ с рег. № РВ 0708 СВ. 

 

 

    Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани длъжностни лица 

за сведение и изпълнение.  

 

    Заповедта да се качи на интернет страницата на Общината, на таблата в сградата на 

Общинска администрация Хисаря и на видни места на територията на засегнатите места в 

с. Старосел. 

 

    Кметът на с. Старосел да разгласи заповедта на населението по подходящ начин. 

 

    Екземпляри от заповедта да се изпратят на Областния управител на област Пловдив и 

на Министъра на вътрешните работи гр. София. 

 

    Копие от заповедта да се изпратят на началниците на РУП Хисаря и РС ПБЗН Хисаря 

за сведение. 

 

    

    Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

     

 

 

                    /П/ 

МИЛЕНА БАЛЯМСКА 

За Кмет на община Хисаря      

Съгласно заповед № РД-05-668/30.08.2022 г. 
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