
СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121, п.к. 1280, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg 

 

           
З А П О В Е Д 

№ РНИ20-РД09-389/12.11.2020 г. 

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 9 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 65, ал. 1, т. 1 и т. 3 

от Закона за защита от при бедствия и Заповед №  СОА20-РД91-408/03.11.2020 г. на Кмета 

на Столична община и във връзка с необходимостта от създаване на организация и 

координация при поддържане на територията на район „Нови Искър” през зимния период 

на 2020-2021 г. при усложнена обстановка, както и нарасналата опасност от злополуки на 

гражданите, вследствие от обилни валежи от сняг и дъжд, падане на натрупан сняг и 

ледени образувания от покривните конструкции на жилищни и обществени сгради, 

търговски обекти, предприятия, съоръжения и др. 

 

 

Н А З Н А Ч А В А М: 

 

Районна постоянно действаща комисия за работа през зимния сезон на 2020-2021 г. 

на територията на район „Нови Искър”, председателствана от мен, в състав: 

 

I. Заместник председатели: 

№ Име, Фамилия Длъжност Телефон за 

контакт 

1 Инж.Людмил Игнатов Зам.–кмет на район “Нови Искър” ****** 

2 Веселка Петкова Зам.–кмет на район “Нови Искър” ****** 

II. Координатори:  

1 Даниел Тодоринов Гл.специалист „ОМП, УК и ЗР“ ****** 

2 Детелина Трайкова Секретар на район “Нови Искър” ****** 

III. Членове: 

1 Инж.Милена Банкова Началник отдел “ИИБЕ” ****** 

2 Зорница Станчева Ст.експерт отдел “ИИБЕ” ****** 

3 Румяна Петрова Гл.счетоводител на “Нови Искър” ****** 

4 Ирена Игнатова Гл. специалист отдел „ФСД “ ****** 

5 Емилия Божилова Касиер отдел „ФСД“ ****** 

6 Валентин Минков Гл. специалист „ДДСС“ ****** 

7 Кристиян Лазаров Ст. експерт отдел „УКР на ДЖС и ТР“ ****** 

8 Мартин Кръстев Гл. специалист „ДДЖС и ТР“ ****** 

9 Александър 

Александров 

Гл. специалист „ДДЖС и ТР“ ****** 

10 Кирил Бонев Ст.  експерт офис - военен отчет ****** 

11 Светла Крумова Кмет на с.Доброславци ****** 

12 Николай Нодков Кмет на с.Балша ****** 

13 Евгени Игнатов Кмет на с.Житен ****** 

14 Светослава Иванова Кмет на с.Мировяне ****** 

15 Петър Велчев Кмет на с.Кубратово ****** 

16 Светла Николова Кмет на с.Световрачене ****** 

17 Катя Костадинова Кмет на с.Чепинци ****** 

18 Валентин Павлов Кмет на с.Негован ****** 

19 Цветелина Гаврилова Кмет на с.Локорско ****** 



20 Емил Алексиев Кмет на с.Войнеговци ****** 

21 Валери Динчев Кмет на с.Подгумер ****** 

22 Крум Крумов Кмет на с.Кътина ****** 

23 Галина Колева Началник СИ „Нови Искър“  ****** 

24 Николай Младенов Началник УПБЗН „Нови Искър“ ****** 

25 Георги Гълъбов Началник участък полиция „Нови 

Искър“ към 02РУ-СДВР 

****** 

 

1. При възникване на усложнена зимна обстановка на територията на район „Нови Искър“ 

– СО посочените по-горе лица да изпълняват необходимите организационни и 

технически мероприятия за осигуряване на ефективна работа през зимния сезон, 

съгласно одобрен оперативен план. Същите да насочат основните си усилия за 

провеждане на системна и ефективна превантивна дейност и действия при усложнена 

зимна обстановка. 

2. Даниел Тодоринов - Координатор на районната постоянно действащата комисия да 

изготви списък на фирмите на територията на район „Нови Искър“, които притежават 

техника,  годна за извършване на аварийно-спасителни действия, като списъка да 

съдържа: вид на техниката, име на фирмата, която я притежава, телефон за връзка. 

3. Съставът на районната постоянно действаща комисия за работа през зимен сезон 2020-

2021 г., да поддържа връзка с дежурния служител по РСС на тел.: 02/991 7410; 02/991 

72 30, който от своя страна да предоставя информация към Столична община и други 

институции, имащи отношение по защита при бедствия. 

4. Кметовете на населени места на територията на район „Нови Искър“, съвместно с 

представител на Столичен инспекторат да организират приоритетно почистване на 

улици в населените места. 

5. Кметовете на населени места на територията на район „Нови Искър“ да организират 

наблюдение на нивата на реките, мостовите съоръжения и другите хидрологически 

съоръжения, разположени на тяхна територия и при опасност от наводнения да подават 

своевременна информация на дежурен по РСС на тел.: 02/991 7410; 02/991 72 30, който 

от своя страна да уведоми компетентните органи.  

За реките и хидрологическите съоръжения, разположени на територията на гр. Нови 

Искър следенето на нивата да се извършва от Секретаря на района и гл.специалист 

„ОМП УК и ЗР“. 

6. При усложнена зимна обстановка Директорите на учебни и детски заведения, 

ръководителите на учреждения, фирми, ползватели и наематели на сгради държавна и 

общинска собственост, собствениците на частни имоти да извършват цялостен оглед 

на обитаваните от тях сгради и при констатиране на падащи ледени блокове, опасни 

натрупвания и ледени висулки да предприемат необходимите мерки за отстраняването 

им. При невъзможност за отстраняването им, да предприемат действия за 

обозначаване и обезопасяване на местата с цел недопускане на инциденти.  

При констатирано неизпълнение на посоченото компетентните длъжностни лица да 

съставят административни актове, съгласно Наредба за поддържане и опазване на 

чистотата и  управление на отпадъците на територията на Столична община. 

7. При възникване на усложнена зимна обстановка, приоритетно да се почистват тези 

участъци от общинската пътна мрежа, които водят до основни инфраструктурни 

обекти на електрическата, водоснабдителната и съобщителна мрежа, до обекти с 

непрекъснат режим на производство, до населени места останали без стоки от първа 

необходимост и нуждаещо се от спешна медицинска помощ население. 

8. При усложнена зимна обстановка домакина на районната администрация да осигури 

достъп до складовото помещение, в което има налични: 

 Гумени ботуши -37 бр. 

 Водозащитен костюм – 50 бр. 

 Гумени ръкавици – 46 бр. 



 Чували /зебло/ - 37 бр. 

9. Разплащането на непредвидени разходи във връзка с настъпване на усложнена зимна 

обстановка да се организира от главния счетоводител на район „Нови Искър“. 

10. При възникване на усложнена зимна обстановка съставът на районната постоянна 

действаща комисия за работа през зимен сезон 2020-2021 г., да бъде на разположение в 

24 часов работен режим. 

11. Районната постоянна действаща комисия за работа през зимен сезон 2020-2021 г. да 

извършва своята работа при спазване на всички въведени противоепидемични мерки. 

 

Настоящата заповед да се предостави на определените длъжностни лица от районната 

администрация и кметовете на кметства чрез административно-информационна система 

„Акстър“ /АИСРНИ/ за сведение и изпълнение. 

Главен специалист „ОМП, УК и ЗР“ да запознае дежурните по РСС със същата заповед с 

цел сведение и изпълнение от тях. 

Даниел Тодоринов - Координатор на районната постоянно действащата комисия да сведе 

заповедта до знанието на: всички директори на училища и детски градини на територията 

на района, Началник СИ „Нови Искър“, Началник УПБЗН „Нови Искър“, Началник 

участък полиция „Нови Искър“ към 02РУ-СДВР за сведение и изпълнение, и до наематели 

и ползватели на общински и държавни сгради за сведение. 

 

Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на районната 

администрация. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

                                                                            ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА    ...../п/............                                            

                                                                            КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДеТ 

Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр и не носи хартиен носител. 


