
О Б Щ И Н А  А Р Д И Н О
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

З А П О В Е Д
№341

гр.Ардино, 11.06.2022 г.

На основание чл.44,ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.44,ал.1,т.8 от Закона за местно самоуправление 
и местната администрация, чл.49. ал. 1 във връзка с чл.65, ал.2, т.З от Закона за 
защита при бедствия и възникналата в следствие на обилните валежи в 
периода 9 и 10 юни 2022 г. на територията на община Ардино в резултат на 
който е залят мостът на река Арда при село Китница и възникналата 
необходимост от провеждане на неотложни аварийно -възстановителни работи 
за възстановяване проходимостта на пътищата и инфраструктурата на 
територията на част от населените места в община Ардино,

Н А Р Е Ж Д А М :

Шбявявам „ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ"’ на територията 
на следните населени места в община Ардино:
с.Русалско, сЛюбено, с.Латинка, с.Аврамово, с.Песнопой и с.Сполука, до 
които достъпът е прекъснат поради високите нива на река Арда, в следствие 
на които е залят мостът до село Китница, който осигурява единствената 
двръзка с тях.

II. За овладяване на частичното бедствие:
1. Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 

назначен с моя Заповед № 800 /13.10.2021 г. да премине на непрекъснат 
режим на работа. Информацията за хода на спасителните и неотложни 
аварийно- възстановителни работи да ми се докладват през един час. Същата 
да се представя чрез ОЦ на ПБЗН и на средствата за масово осведомяване.

2. Наско Кичуков -  заместник кмет на община Ардино да създаде 
необходимите условия за ефективна работа на екипите на единната 
спасителна система и снабдяването на населението с продукти от първа 
необходимост.

3. Кметовете по населени места да следят за проходимостта на пътищата 
и при необходимост да организират нужните мероприятия.

4. Старши инспектор Шенай Топчи - началник на РУ „Полиция“ - 
Ардино да организира охраната на обществения ред в района на цялата 
община, съдействие на длъжностните лица при изпълнение на възложените 
им задачи.



5. Инж. Владимир Атанасов началник на „В и К“ Ардино да организира 
възстановяването на водопдаването към всички населени места.

6. Иван Чавдаров - представител на ЕВИ Пловдив- Ардино организира 
поетапно възстановяване на електрозахранването към засегнатите населени 
места. Включването на мрежата да се извърши след съгласуване с Щаба за 
изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

7. ЦСМП Ардино да осигури 2 бр. линейки при нужда за спешни случаи.

8. Длъжностните лица за прилагане на предприетите мерки по т.2 да 
предават информацията за хода на спасителните и неотложни аварийно- 
възстановителни работи на всеки половин час.

III. Въвеждам временни ограничения:
1.Забранява се движението и пребиваването на МПС на определени 

критични участъци.

Начало на въвеждането на бедственото положение 11.30 ч. на 
11.06.2022 г.

Срок на действие на бедственото положение: До възстановяване на 
движението през моста.

Заповедта да се доведе до знанието на всички длъжностни лица за 
сведение и изпълнение. Обявеното бедствено положение и въведените 
временни ограничения да се разгласят чрез средствата за масово 
осведомяване и да се публикува в интернет страницата на община Ардино.

Копие от настоящата Заповед да се изпрати незабавно до 
Министерството на вътрешните работи.

Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично.
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