РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№. .....................
Ловеч, ..... май 2012 г.
В изпълнение на т.7 от Указанията на заместник-министър председателя и
министър на вътрешните работи № І-13179/14.05.2012 г., изискванията на чл. 34 от
Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно
предупреждение и оповестяване и на основание чл. 32 от Закона за администрацията
НАРЕЖДАМ:
1. От 11.40 до 12.30 часа на 02 юни 2012 г. да се проведе тренировка по оповестяване
със сиренната система на област Ловеч. Задействането на системата ще се извърши
централизирано от 12.00 часа в продължение на 2 минути.
2. За ръководител на тренировката назначавам заместник областния управител г-н
Сашо Данков, а за заместник-ръководител - началника на ОУПБЗН комисар Владимир
Кацарски.
3. За организирано провеждане на тренировката да се има за изпълнение следното:
3.1. Кметовете на общини:
Да създадат оперативна група за провеждане на тренировката по
места в състав най-малко от трима души, които да следят за получаване на
сигналите, за нормалното сработване на системата и за подготовка на
необходимите справки в разпоредените срокове. Мястото за работа на
оперативната група и начина за връзка с нея да се изпратят в ОУПБЗН на
посочените електронни адреси;
Да разпоредят на дежурните служители да сверят часовниците си по
радио „Хоризонт“ в 11.00 часа;
Да осигурят при отказ от централизирано задействане на системата,
ръчно й включване от блока за управление в дежурните стаи на ОблСС и ОбщСС;
Да назначат отговорник за всяко населено място и за всяка фирма,
който да следи за фактическото състояние на сирените и за нормалното им
задействане;
Да назначат дежурни лица за всички сирени, които в случай на отказ
на системата за автоматично задействане да ги приведат ръчно в работещо
състояние;
Да разпоредят при технически повреди и неизправности на сирените
с централизирано и местно задействане да се включат в действие ръчни сирени;
До 14.00 часа на 23.05.2012 г да изпратят в ОУПБЗН- Ловеч списък на
оперативната група и отговорниците на сирени;
Да осигурят изпращането на първичните резултати от тренировката
на дежурния по ОблСС до 13.00 часа на 02.06.2012 г., от които да е видно общия
брой на монтираните и налични електромеханични и механични сирени, общия
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брой на задействаните сирени в общината и общия брой на незадействаните
такива;
До 05.06.2012 г. да изпратят в Областна администрация - Ловеч на email governor@lovech.government.bg и в ОУПБЗН на e-mail oupbzn.lovech@abv.bg
или lovech@cp.government.bg обобщени резултати за общината, които да
съдържат: брой на монтираните електромеханични и механични сирени с
централизирано и местно задействане, брой на задействаните сирени, списък на
незадействаните изделия и причината за това, в колко и кои населени места
оповестяването е извършено ръчно и кои места не са оповестени и по какви
причини.
3.2.Началникът на ОУПБЗН:
Да създаде оперативна група, за контрол на тренировката, в която да
се включи като представител на ОА-Ловеч инж. Бисер Бъчев, главен експерт по
ОМП;
Работно място на оперативната група на ОУПБЗН – в Оперативния
център на ОУПБЗН-Ловеч на тел. 068/601 484, 068/668 539, e-mail pbzn11@abv.bg’
Резервен пункт – ОЦ в сградата на Областна администрация – Ловеч
– те. 068/620 112 и 068/604 112, e-mail okic-lv@cp.government.bg;
За времето на тренировката да осигури по един представител от
ОУПБЗН в ОбщСС и ОблСС;
3.3. Дежурният по Областен съвет за сигурност да изпрати до 13.30 часа
на 02.06.2012 г. обобщените резултати за областта (в т.ч. и от общините) в
Оперативния център на ОУПБЗН-Ловеч.
4.
Учебният сигнал „ОТБОЙ- ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ“ ще бъде предаден
само по електронната съобщителна мрежа на ИА“ЕСМИС“ и телефонната мрежа на
БТК-АД в интервала 12.02 12.07 часа без запускане на сиренната система!
Заповедта да се сведе до знанието на всички ръководни лица, имащи отношение
към нейното изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник областния управител
г-н Сашо Данков.
ВАНЯ СЪБЧЕВА
Областен управител
на област Ловеч
Съгласувал:
С. Маринова
Директор на Дирекция АПОФУС
В. Иванова
Главен юрисконсулт в Дирекция АПОФУС
Изготвил: В. Димитров
Служител в Дирекция АПОФУС
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