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ЗАПОВЕД 
 

№ 3- 20-263 

гр. Попово, 28.06.2020 г. 

 

 

Относно: Честването на 2-ри юни 2020 г.– ден на Ботев и на загиналите за свободата на България 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона на местното управление и местната администрация и 

в изпълнение на Решение № 211/31.05.1993 година на Министерски съвет на Република 

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

чиято памет се почита с вой на сирени и в изпълнение на чл.34 от Наредбата за условията и реда 

за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на 

органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна 

опасност и Заповед №171 от 22.05.2020г. на Областния управител на Област Търговище  

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Тренировката да се проведе на 02.06.2020 година от 11.40 -12.30 часа.  

2. Задействане на сиренната система със сигнала „Въздушна опасност" да се осъществи от 

12.00 до 12.02 часа ( 2 минути)  

3. Свеждането на сигналите съгласно плана за провеждане на тренировката за 

оповестяване на страната от въздушно нападение през 2020 година да се извърши от 

Оперативния дежурен по Общински съвет за сигурност, като за целта Ръководител звено „Охрана 

и контрол“ в община Попово задължително да му проведе инструктаж.  

4. Сверяване на астрономическото време за тренировката да се извърши на 02.06.2020 

година в 11.00 часа от Оперативния дежурен по Общински съвет за сигурност в общината, чрез 

емисията по програма „Хоризонт" по Българското национално радио (БНР).  

5. При отказ на централизирано задействане на сиренната система в общината, същата да 

се задейства децентрализирано (местно) от работното място на Оперативен дежурен по 

Общински съвет за сигурност, като в тази дейност вземе участие и оперативната група.  

6. Учебният сигнал „Отбой от Въздушна опасност" да бъде предаден БЕЗ ДА СЕ 

ЗАПУСКА СИРЕННАТА СИСТЕМА в йерархичен порядък от дежурния по Областен съвет за 

сигурност към Оперативния дежурен по общински съвет за сигурност след получаването му от 

дежурния в Националния оперативен център в интервала от 12.02 часа до 12.07 часа за 5 минути.  

7. Изпълнителните директори на търговски дружества, директорите на училища и детски 

градини, да осигурят достъп до сградите с монтирани сирени за времето от 11.40 часа до 12.10 

часа на 02.06.2020 година на определените длъжностни лица от състава на РДПБЗН –МВР - 

Търговище и общински служители по предварително изготвен списък.  

8. Определените длъжностни лица от състава на РД "Пожарна безопасност и защита на 

населението" Търговище към Министерството на вътрешните работи и Общинската 

администрация, имат задължението да включат сирените местно, в случай че не се задействат 
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централизирано, като особено внимание да се отдели на сирените монтирани в централната част 

на град  Попово.  

9. Кметове и кметски наместници където има монтирани сирени, на 02.06.2020 г. от 12.00 

часа да задействат сирените с прекъснат вой - осем секунди активирани, седем секунди пауза в 

продължение на две минути. Сигнал “Отбой”/ непрекъснат вой/ - да не се подава.  

10. До 12.30 часа. да се докладва за резултатите от пуска на сирените в ОБЩИНА 

ПОПОВО на следните телефони: 0608 4-26-10, 0608 4-02-11, GSM 0878675891. 

11. След предаване на сигналите техническите съоръжения в дежурната стая на Община 

Попово да се приведат в изходно положение до 12.30 часа.  

12. За времето от 11.30 часа до 12.30 часа на 02.06.2020 година да не се изключва 

електрическото захранване за профилактика и планови ремонти на територията на Община 

Попово - отговорник Ръководителя на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД РОЦ Търговище и Шумен.  

13. За организирано провеждане на тренировката да се има за изпълнение следното:  

- да се изготви план за провеждане на тренировката и ми бъде предложен за утвърждаване.  

- да се изготви списък с отговорни длъжностни лица от общинската администрация, 

които да включат определени сирени, в случай, че не се задействат централизирано, 

- да се изготви списък на отговорни длъжностни лица с местно задействане на сирените.  

14. Назначавам Оперативна група с работно място дежурната стая на Общински съвет за 

сигурност и телефони за свръзка: 0608 4-26-10, 0608 4-02-11, GSM 0878675891, в състав:  

 Христо Белчев – Секретар на Община Попово  

 Илия Илиев – Ръководител звено „Охрана и контрол“ в Община Попово 

   Стойчо Димитров – oперативен дежурен ОбСС – Община Попово. 

15. Да се проведе инструктаж на длъжностните лица, участващи в тренировката на 

29.05.2020 г. от 10.00 часа.  Като за готовността да се изготви протокол, заведен в деловодството 

на общината, който да включва информация за: - работно място на Оперативната група в 

общината; - номера на телефон, факс и електронна поща за връзка с Оперативната група; - списък 

с отговорни длъжностни лица от общинската администрация, които да включат определени 

сирени в случай, че не се задействат централизирано, както и списък отговорни длъжностни лица 

с местно задействане на сирените.  

16. За първичните резултати от тренировката Илия Илиев – Ръководител звено да 

докладва в ОЦ на РДПБЗН - МВР - Търговище до 14.00 часа на 02.06.2020 година.  

17. Обобщените резултати да се изпратят писмено до 17.00 часа на 05.06.2020 година, като 

информацията по т. 13, 14 и 15 да се изпраща по следните средства за комуникация: - факс 

0601/88112 - e-mai:fire-oc-targovishte@mvr.bg - официален адрес на РД „Пожарна безопасност и 

защита на населението" Търговище - МВР: гр. Търговище 7700, бул. „Н. Маринов" №3.  

Копие от заповедта ми да се връчи на членовете на Оперативната група, Трифон Петров 

Трифонов – заместник кмет в Община Попово, на длъжностните лица от общината ангажирани с 

ръчно задействане на сирените – кметове и кметски наместници. 

Същата да се публикува на сайта на Община Попово и разпространи от местните средства 

за масово осведомяване на населението от Община Попово.  

Контролът  по изпълнението на заповедта възлагам на Трифон Петров Трифонов – 

заместник кмет в Община Попово. 

 

  

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО  

 


