
  

 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ РД-09-369/06.06.2016г. 

Вследствие на падналите поройни дъждове през последните дни на територията 
на част от населените места в Община Камено са нанесени значителни щети и силно е 
нарушен нормалният ритъм на живот на населението. Най-сериозни са пораженията в с. 
Ливада. 

Продължителните валежи от дъжд последните дни в с. Ливада, както и  
поройния дъжд от последните часове, достигащ до 15 л/кв.м., са причинили наводнение 
на 16 къщи в най-ниската част на селото. Към 12 от тях няма достъп. Също така 
стеснени са и участъците на коритата на деретата, което от своя страна пречи за 
нормалното вливане на водата в река Русокастренска. 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.49, чл.65, ал. 1, т.1 и ал.2, т.З от Закона за защита при 
бедствия, за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, 
с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на последствията от възникналото 
наводнение в с. Ливада Община Камено, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. ОБЯВЯВАМ "Частично бедствено положение" на територията на Община 
Камено, но отношение на с. Ливада. 

2. Въвеждам в действие Общинския план за защита при бедствия в частта му за 
действия при наводнение. 

3. Начало на въвеждане на бедственото положение - 22.00 часа на 06.06.2016г. 

4. Срок на действие па бедственото положение - до нормализиране на 
обстановката в засегнатото населено място. 

5. За овладяване на кризисното положение вследствие на наводнението да се 
има за изпълнение следното: 

5.1. Щабът за изпълнение на План за защита пра бедствия на Община Камено, 
назначен с моя Заповед № РД-09-02/04.01.2016г., да премине на непрекъснат режим на 
работа. Информация за хода на спасителните и неотложни работи да ми се предоставя 
през 1 (един) час. Същата да се предоставя на ОУ ПБЗН, Областен съвет по сигурност, 
Областен управител на Област Бургас и на средствата за масово осведомяване; 

5.2. Г-н Георги Георгиев- зам.-кмет на Община Камено и председател на 
кризисния щаб, да създаде необходими те условия за работа на щаба; 

5.3. Г-н Тончо Георгиев- служител по сигурността на информацията и ОМП. 
и член на щаба, да създаде необходимата организация за взаимодействие с областния 
щаб и при необходимост да изготви мотивирано искане за привличане на сили и 
средства от единната спасителна система, професионални екипи чрез Оперативен 



  

център на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението" Бургас, както и 
мобилни формирования от Българската армия, като следи за ефективната им работа, с 
цел ограничаване на последствията от ликвидиране на щетите от бедствието; 

5.4. Г-н Петър Тодоров - Началник на РУII - МВР гp. Камено да организира: 
- охраната и обществения ред на територията на засегнатите райони за 

предотвратяване на мародерства и други прояви от подобен характер. 
- взаимодействието с органите на сектор КАТ „Пътна полиция" за 

предоставяне на своевременна информация за състоянието на пътната мрежа на 
територията на с. Ливада, община Камено. 

- при нужда, временно преустановяване на движението на МПС през 
засегнатите участъци. 

- приоритетно съдействие на екипите от състава на Единната спасителна 
система при изпълнение на поставените им задачи (спасяване на бедстващи хора, 
осигуряване на проходи, изолиране на райони). 

5.5. Георги Георгиев- зам.-кмет на Община Камено да организира 
разчистването на основните улици и съоръжения в засегнатите от наводнението 
участъци от наноси и др. материали, 

6. Въвеждам временни ограничения: 

6.1. Забранявам влизането, пребиваването и движението на МПС в районите 
на бедствието, освен тези на екипите на Единната спасителна система и за 
продоволственото снабдяване на населението; 

6.2. При отказ на доброволно напускане на района на бедствието и на опасни 
за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане /евакуиране/ 
на същите от екипи на полицията и екипите от НСС. Същите да бъдат настанявани в 
определените за целта обществени сгради. 

Настоящата ми Заповед да се доведе до знанието на всички длъжности лица и 
членове на щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия за сведение 
и изпълнение. 

Копие от настоящата ми заповед да се изпрати незабавно на Областния 
управител на Област Бургас и на Министъра на вътрешните работи за сведение. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

 

 

 

 


