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СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121, /XXXI - МЦ/, п.к. 1281 тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg 

 
З А П О В Е Д 

 

№ РНИ22-РД09-163/30.05.2022 г. 
 

 

На основание чл.46, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.125, ал.2 от Правилника за организация и 

дейността на СОС и във връзка с чл.34 от Наредбата за условия и реда за функциониране на 

националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност, приета с ПМС № 

48/01.03.2012 г., заповед №СОА22-РД09-932/17.05.2022г.  на Кмета на Столична община, и 

в изпълнение решение № 211/31.05.1993 г. на Министерски съвет на Република България, с 

което 2 юни е обявен за ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, се почита с 

вой на сирени   

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

Оперативна група за организиране и ръководене на тренировка по задействане на сиренно-

оповестителната система на страната на територията на СО-район «Нови Искър» в състав: 

 

Председател: Детелина Трайкова – секретар на район „Нови Искър“ 

Членове: 

1. Петър Филипов - оперативен дежурен по РСС 

2. Димитър Бонджов - технически сътрудник на ПУ 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Тренировката да се проведе на 02.06.2022 год. за времето от 11:40 до 12:30 ч. 

 

2. Задействане на сиренната система да се извърши от 12:00 ч. до 12:02 ч. /в 

продължение на две минути/. 

 

3. За включване на сирените с местно задействане назначавам отговорни длъжностни лица, 

както следва: 

-кметство с. Балша – Николай Нодков 

-кметство с. Негован – Валентин Павлов 

-кметство с. Доброславци – Светла Крумова 

-кметство с. Кътина – Крум Крумов 

-кметство с. Житен – Евгени Игнатов 

-кметство с. Мировяне – Светослава Иванова 

-кметство с. Локорско – Цветелина Гаврилова 

-кметство с. Подгумер – Валери Динчев 

-кметство с. Кубратово  – Петър Велчев 
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-171-во ОУ кв. Кумарица – Канелия Костова 

-“Балканкерамик” АД - Изпълнителен директор 

-“Зебра” ЕАД - Изпълнителен директор 

-“Еластик” АД - Изпълнителен директор 

-“Лакпром” АД - Изпълнителен директор 

-ж.п. гара Курило – Началник гара 

 

4. Да се осигури непрекъснато електрозахранване на обектите с монтирани сирени в дните 

преди 2 юни и по време на тренировката. 

 

5. Сигналите ще бъдат предадени по Автоматизираната система за оповестяване (АСО) на 

ГДПБЗН-МВР, електронните съобщителни мрежи на Изпълнителна агенция  „Електронни 

съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС) към МТИТС и телефонните 

канали от обществената електронна съобщителна мрежа „БТК” АД в интервала от 11.55 до 

12.07 часа. 

 

6. Оперативната група да  създаде необходимата организация за уведомяване на населението 

и за недопускане на стресови ситуации. 

  

7. Председателя на оперативната група да предостави информация за проведената 

тренировка по задействане на сиренната система до 13.30ч. на 02.06.2022 г. на оперативната 

група от Столична община. Същата да бъде предоставена и до оперативния дежурен по ССС 

по линия на оперативните дежурни. 

 

Заповедта да насочи на кметовете на кметства чрез АИСРНИ, а на посочените изпълнителни 

директори на акционерни дружества, директор на 171 ОУ и началник ж.п гара копие да се 

връчи лично срещу подпис. 

 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на отговорните длъжностните лица. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично. 

 

                                                                         

                                                    КМЕТ НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”: ..../П/...... 

                                                                                                              ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 


