
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областен управител на област Шумен 

 
 

З А П О В Е Д  
 
 

Шумен 22 декември 2016 г. 
 
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с решения на Областния щаб 

за изпълнение на областния план за защита при бедствия, приети на извънредно заседание на 21.12.2016 
година 

 

НАРЕЖДАМ 

1. Директорът на ОД на МВР Шумен да осигури продължаване на дейностите по патрулирането на 
екипи от ОД на МВР- Шумен, съгласно утвърдения график; 

2. Директорът на РД ПБЗН - Шумен да осигури продължаване на дежурството на един 
противопожарен автомобил с един екип и двама газодимозащитници до окончателното пускане на ел. 
захранването и водата в с. Хитрино, съгласно утвърден график; 

3. Директорът на РИОСВ - Шумен да осигури продължаване на замерването за качеството на 
въздуха с мобилни устройства и вземането на проби от почвата; 

4. Директорът на РЗИ - Шумен да създаде необходимата организация след възстановяване на ВиК 
мрежата, от „ВиК" ООД - Шумен да бъдат взети проби от питейната вода в с. Хитрино, област Шумен; 

5. Управителят на „ВиК" ООД- Шумен да създаде необходимата организация за продължаване на 
работата по възстановяване на водопреносната мрежа в с. Хитрино; 

6. Началник отдел „Експлоатация, мрежи и СТИ" на регионален център Шумен към „Енерго Про 
Мрежи" АД да създаде необходимата организация за продължаване на работата по възстановяване на 
електропреносната мрежа в с. Хитрино; 

7. Заместник директорът на ОДБХ - Шумен да организира извозването на бракувани хранителни 
продукти и трупове на животни с екарисажна кола до екарисаж в гр. Шумен; 

8. Кметът на община Хитрино да осигури условия за работа на общопрактикуващия лекар на 
територията на с. Хитрино. 

 
ОПРЕДЕЛЯМ 

1. Срок за изпълнение на посочените в точки 1 - 8 задължения в изпълнение на взетите от 
Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия решения - 25 декември 2016 
година. 

2. Срок за депозиране на писмени доклади в Областна администрация Шумен относно 
предприетите мерки и извършени дейности по настоящата заповед — 27 декември 2016 година. 

 
 
Настоящата заповед да се изпрати на посочените длъжностни лица за сведение и изпълнение. 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 
ДОНКА ИВАНОВА 
Областен управител 
 


