ЗАПОВЕД
№ 798
гр. Тервел, 28.11.2018 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и в съответствие с изискванията на чл. 5, т. 1 и чл. 65, ал. 1, т. 1 и т. 3 от
Закона за защита при бедствия, за предприемане на превантивни мерки, с цел
осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурните мрежи,
снабдяването, обслужването и услугите в Община Тервел и намаляване последствията
за населението при усложнена зимна обстановка през зимен сезон 2018-2019 година,
както и във връзка с прилагането на Наредба № 1 за спазване на обществения ред,
опазването на околната среда, имуществото на гражданите и поддържане чистотата в
населените места на територията на Община Тервел,
ОПРЕДЕЛЯМ:
І. Задължения на гражданите, ръководителите на учреждения, заведения за
обществено хранене, магазини и пр.:
Гражданите и управителите на фирми, кооперации и организации (в т.ч.
училища, детски градини, институции), се задължават да осигуряват незабавно
почистване на тротоарите пред съответните дворове и сгради от падналия сняг
(чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1 за спазване на обществения ред, опазването на
околната среда, имуществото на гражданите и поддържане чистотата в населените
места на територията на Община Тервел).
1. Гражданите – собственици, стопанисващи и експлоатиращи сгради за живеене,
да почистват прилежащите към домовете си тротоари и вътрешни междублокови
пространства от сняг, както и ледените висулки по сградите. При констатирани
нарушения да се налагат санкции по цитираната по-горе Наредба № 1.
2. Ръководителите на учреждения, стопански и обществени организации,
търговски дружества, заведения за обществено хранене, магазини и ателиета за услуги
и гражданите – собственици, стопанисващи и експлоатиращи сградите, да почистват
прилежащите към тях тротоари и вътрешни междублокови пространства от сняг, както
и ледените висулки по сградите. При констатирани нарушения да се налагат санкции по
цитираната по-горе Наредба № 1.
3. Забранявам паркирането на леки и товарни автомобили, ремаркета и
полуремаркета по улиците (при осигурени места за паркиране) и тротоарите в гр.
Тервел, които възпрепятстват зимното поддържане и снегопочистване на уличната
мрежа в гр. Тервел.
ІІ. Задължения на кметове на кметства и кметските наместници:
1. Кметовете на кметства и кметските наместници да проведат ефективна
превантивна дейност, с цел създаване условия за осъществяване на непрекъсната и
безаварийна работа при зимни условия.

2. При възникване на усложнена зимна обстановка кметовете и кметските
наместници са длъжни да организират с допълнителна техника, собственост на
кооперации (при възможност), приоритетно почистване на улиците в населените места,
където живеят нуждаещи се от спешна медицинска помощ граждани – самотно
живеещи, лица на хемодиализа и майки – родилки, с наближаващ термин през
съответния месец от зимния сезон, като по този начин обезпечат непрекъснато годно за
експлоатация състояние на уличната мрежа.
3. При нужда от осигуряване на достъп до имотите и почистване от сняг,
обитавани от самотно живеещи и нуждаещи се от спешна медицинска помощ лица,
отговорност по осигуряване на достъп имат кметовете на кметства и кметските
наместници, като това не освобождава от отговорност близките на самотно живущи и
болни лица от полагане на грижи за тях.
ІІІ. Задължения на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД гр. Добрич, изпълнител по
договор с Община Тервел за зимно поддържане и снегопочистване на общинската
пътна мрежа и населени места в Община Тервел през зимен сезон 2018-2019 г.
1. Да организира дейностите по зимното поддържане на републиканските пътища
на територията на Община Тервел, както следва:
№

Наименование на пътя

DOB1192

/ІІІ-207/ Тервел – Безмер – Гуслар – Граница общ. (Тервел –
Кайнарджа) – Давидово – Средище /ІІ-71/
/ІІІ-207, Жегларци - Кочмар/ - Войниково – Нова Камена Градница
/ІІІ-2077/ Каблешково – Нова Камена /DOB1196/
/ІІІ-207, Векилски - Кочмар/ Жегларци – Граница общ.
(Тервел – Добричка) – Бенковски - Владимирово /ІІ-27/
/ІІІ-7102, Мали извор – Божан/ - Попгруево
/ІІ-71, Средище - Коларци/ - Брестница
/ DOB1192 /Безмер – Мали извор/ІІІ-7102/
/ІІІ-207/ Тервел – Полковник Савово - /DOB1196/
/DOB3194/ Полковник Савово- Бонево
/DOB3200/ Кладенци – Главанци
/DOB1196/ Кладенци
/ІІІ-207, Кочмар - Тервел/- /DOB3194/
/ІІІ-207, Тервел - Честименско/- /DOB1192/ (затворен за
преминаване поради свлачище)

DOB1196
DOB1197
DOB1199
DOB2191
DOB3190
DOB3193
DOB3194
DOB3195
DOB3198
DOB3200
DOB3201
DOB3202

дължина км.

15,700
20,680
6,400
5,100
2,600
4,200
4,500
5,700
2,800
2,100
2,100
2,100
2,000

2. Да организира дейностите по снегопочистване на участъци от уличната мрежа
в гр. Тервел, с предварително уточнен приоритет за достъп до лечебни заведения,
търговски обекти и институции.
ІV. Задължения на ОБЩИНА ТЕРВЕЛ:
Да организира снегопочистването и безопасното ползване при зимни условия
на следните участъци от уличната мрежа на гр.Тервел:
1. Приоритетни участъци за ръчно и машинно снегопочистване, със собствени
средства, са:
- ул. „Хан Аспарух“ (тротоарна част) от пресечка с ул. „Васил Левски“ до фирма
„Пластхим Т“ АД, „Дека“ ООД, алеи в Градски парк;
- ул. „Хан Аспарух“ (тротоарна част) от пресечка с ул. „Алеко Константинов“, ДГ №
1 „Детелина“, църковен храм „Св. Георги Победоносец“, площад „Стария дъб“,
Ритуален дом, площад „Кан Тервел“;

- ул. „Хан Аспарух“ (тротоарна част) – осигуряване на достъп до Районна Пощенска
служба;
- входове на сграда на Общинска администрация Тервел;
- подход и вход на детска ясла в гр.Тервел;
- площадни пространства в централна градска част.
2. Самотно живеещите лица в град Тервел, при нужда от осигуряване на
достъп до имотите им и почистване на сняг, могат да подадат сигнал на тел. 05751
20 70, 05751 20 75, всеки работен ден от 8:00 – 12:00 ч. и от 13:00 – 17:00 ч.
При подаване на сигнал, Община Тервел ще осигури, със собствени средства и
ресурси, достъп до имотите на самотните граждани, като това не освобождава от
отговорност близките на бедстващите лица за полагане на грижи за тях.
V. За сведение на гражданите и организациите и постигане на по-добра
координация на работа при зимни условия на територията на Община Тервел, ги
уведомявам, че ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ организира дейностите по
зимното поддържане на републиканските пътища на територията на Община
Тервел.
През Община Тервел преминават следните участъци от Републиканската пътна
мрежа на България:
 Участък от 8,7 км. от Републикански път ІІ -71 (от км 33,4 до км 42,1):
Републикански път ІІ-71 е второкласен път, част от Републиканската пътна
мрежа на България, преминаващ по територията на области Силистра и Добрич.
Пътят преминава последователно през селата Коларци (общ. Тервел), Хитово
и Карапелит (общ. Добричка).
 Участък от 30,4 км. от Републикански път ІІІ -207 (от км 34,7 до км 65,1):
Републикански път ІІІ-207 е третокласен път, част от Републиканската пътна
мрежа на България, преминаващ по територията на области Варна, Шумен, Добрич и
Силистра.
Минава през с. Векилски (общ. Шумен) и навлиза в Област Добрич. Тук
преминава през село Жегларци, град Тервел и с. Честименско и преминава в
Силистренска област.
 Началният участък от 9 км от Републикански път ІІІ-2075 (от км 0 до км 9,0):
Републикански път ІІІ-2075 е третокласен път, част от Републиканската пътна
мрежа на България, преминаващ по територията на Добричка и Шуменска област.
Пътят се отклонява наляво през 38,7 км на РП ІІІ-207 и минава през селата
Орляк и Зърнево, след което навлиза в Шуменска област.
 Началният участък от 11,6 км от Републикански път ІІІ-2077 (от км 0 до км
11,6):
Републикански път ІІІ-2077 е третокласен път, част от Републиканската пътна
мрежа на България, преминаващ по територията на Добричка и Силистренска област.
Пътят се отклонява наляво при 60,3 км на Републикански път ІІІ-207 в центъра
на село Честименско и минава през селата Професор Златарски и Каблешково и
навлиза в Силистренска област.

Целият участък от 18,4 км от Републикански път ІІІ- 7102:
Републикански път ІІІ-7102 е третокласен път, част от Републиканската пътна
мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на Добричка област, Община
Тервел.
Пътят се отклонява надясно при 36,7 км на Републикански път ІІ-71 южно от
село Коларци и преминава последователно през селата Ангеларий, Сърнец, Мали
извор и Божан и в южната част на град Тервел се свързва с Републикански път ІІІ207 при неговия 51,9 км.

Началният участък от 4,7 км от Републикански път ІІІ-7103 (от км 0 до км
4,7):
Републикански път ІІІ-7103 е третокласен път, част от Републиканската пътна
мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на Добричка област.
Пътят се отклонява наляво при 39,1 км на Републикански път ІІ-71 западно от
село Оногур, минава през центъра на селото, минава през село Телериг и в центъра
на село Крушари се свързва с Републикански път ІІІ-293 при неговия 28,4 км.
 Началният участък от 3,3 км от Републикански път ІІІ-7105 (от км 0 до км 3,3):
Републикански път ІІІ-7105 е третокласен път, част от Републиканската пътна
мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на Добричка област.
Пътят се отклонява наляво при 40,2 км на Републикански път ІІ-71 северно от
село Балик, минава през центъра на селото и минава последователно през селата
Пчелник, Житница, Лясково и Козлодуйци и северозападно от град Добрич отново се
свързва с Републикански път ІІ-71 при неговия 80,7 км. и 2,1 км. на Републикански път
ІІ-97.
 Последния участък от 4,6 км от Републикански път ІІІ-7106 (от км 8,5 до 13,1
км):
Републикански път ІІІ-7106 е третокласен път, част от Републиканската пътна
мрежа на България, преминаващ изцяло на територията на Добричка област.
Пътят се отклонява при 59 км на Републикански път ІІ-71 в центъра на село
Карапелит и се насочва на запад-северозапад през селата Гешаново, Подслон (общ.
Добричка) и Кочмар и западно от последното се свързва с Републикански път ІІІ-207
при неговия 45,7 км.


Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на Община Тервел
на адрес: www.tervel.bg.
Копие от настоящата заповед да се връчи на кметовете и кметските наместници,
на Началника на РУ на МВР – гр. Тервел, както и на длъжностни лица, посочени в
заповедта за сведение и за изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Пламен Желязков – Зам.Кмет „ФБ“ на Община Тервел.

ДИЯНА ИЛИЕВА (п)
ЗА Кмет на Община Тервел
съгласно Заповед № 29/ 22.01.2018 г.
ДИ/ ПЖ, ИБ

