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З  А  П  О  В  Е  Д 
№ РД - 185 

гр. Годеч, 26.05.2022 год. 
 
 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Заповед № ОА-164/19.05.2022 г. на г-н Иван Иванов - областен управител 

на Софийска област, 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, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г. и във връзка с честване на 2 юни – ден на 

Ботев и загиналите за свободата на България 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 I. На г-н Драгомир Георгиев – специалист ОМП: 

1. Да проведе тренировка по задействане на сиренно – оповестителната система на 

Община Годеч на 02.06.2022 г. от 11:40 до 12:30 часа. 

2. Да задейства сиренната система с учебния сигнал „Въздушна опасност” точно в 

12:00 часа за 2 минути. 

 3. Да извърши сверяване на астрономическото време на часовника в дежурната стая 

на ОбСС – гр. Годеч на 02.06.2022 г. в 11:00 часа чрез емисията по програма „Хоризонт” 

на Българското национално радио. 

4. След предаване на сигналите обществените електронни съобщителни мрежи и 

електронната съобщителна инфраструктура да приведе в изходно положение сиренно – 

оповестителната система на Община Годеч до 12:30 ч. 

 II. За организиране протичането на тренировката определям оперативна група в 

състав: 

 1. Драгомир Аспарухов Георгиев - специалист ОМП и ръководител на 

оперативната група в Община Годеч – за задействане на сиренната система на Община 

Годеч; 



 
 2. Деян Димитров Деянов - за задействане на сиренната система на „АК Магнит” 

АД, гр. Годеч; 

 3. Станой Иванов Димитров - за задействане на сиренната система на „Мина 

Станянци” ЕАД, с. Станянци. 

III. Място за работа на оперативната група определям сградата на Община Годеч,  

гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, тел:  0729 2 22 64, факс: 0729 2 35 13; е-mail: dag_ev@abv.bg. 

 IV. На г-н Драгомир Георгиев – специалист ОМП да докладва: 

1. За готовността за провеждане на тренировката, мястото за работа на 

оперативната група и начините за връзка с тях в „Оперативния център“ на Регионална 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – София в срок до 14.00 часа 

на 27.05.2022 г. 

2. За първичните резултати от тренировката в Регионална дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението” – София в срок до 13.15 часа на 02.06.2022 г. 

3. За обобщените резултати от тренировката в Регионална дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението” – София в срок до 10.00 часа на 04.06.2022 г. 

V. За провеждане на тренировката по задействане на сиренно – оповестителната 

система на Община Годеч да се уведоми населението чрез публикуване на информация на 

официалния сайт на Община Годеч - https://www.godech.bg и чрез местните средства за 

масово осведомяване. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на определените лица за сведение 

и изпълнение. 

 

 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ    П 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 

 
Съгласувал: 

Валя Манова 

Секретар на Община Годеч 

 

Изготвил:  

Драгомир Георгиев 

специалист ОМП 


