REPUBLIC OF BULGARIA
NOVI PAZAR MUNICIPALITY
Mayor’s phone: +359+0537/23466
Fax:: +359+0537/24010

http://novipazar.acstre.com
E-mail: npazar@icon.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
КМЕТ телефон: +359+0537/23466
Факс: + 359+0537/2 40 10
Зам кмет :
телефон: +359+0537/22266
+359+0537/22245

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

Изх.№ 37-00-29/23.10.2017 год.
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.65а и чл.65б от Закона за
защита при бедствия и чл. 8, ал. 3 от Правилата за работата на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Нови, свиквам на 27.10.2017
год. от 11,00 часа, в зала 310 на общинска администрация, редовно заседание на
общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, относно готовността на общината
и създадената организация за работа при усложнена зимна обстановка.
Заседанието ще се проведе по следния
ДНЕВЕН РЕД :
1. Откриване на заседанието от Кмета на община Нови пазар и председател на
общински съвет за намаляване на риска от бедствия.
2. Информация от организациите осигуряващи жизнедеятелността на общината за
проведените превантивни мероприятия и готовността им за работа през зимния период.
Докладват Ръководителите на: РС”ПБЗН”; РУ”Полиция”; Районна пътна
служба; „ Пътно поддържане –Нови пазар”ООД; „Билдстрой-Ко”ООД; „Енерго –
Про Мрежи”АД; „В и К Шумен” ООД; „Овергаз Мрежи” АД; „РЦСМП”.
3. Информация за работа при зимни условия и възможността за осигуряване на
допълнителни легла за настаняване на родилки и болни на хемодиализа в болничните
заведения.
Докладва: Управителя на МБАЛ ШУМЕН АД
4. Информация за готовността на наличната техника собственост на община Нови
пазар за работа през зимния период и създадената организация за осигуряване на
необходимите количества инертни материали.
Докладва: г-н Даниело Ризов -Организатор дейност ”Чистота” Община
Нови пазар.

5. Доклад от инж.Райко Недялков за състоянието на язовирите на територията на
община Нови пазар, общинска собственост.
6. Информация за готовността на учебните заведения и центрове за настаняване
от семеен тип за провеждане на нормален учебен процес, осигуряването с отопление,
транспорт и медицински грижи.
Докладва: Началник отдел ”ХП и ППСН”- Общинска администрация Нови
пазар.
7. Доклад от кметове и кметски наместници на териториални селища , относно
проведената подготовка и създадената организация за работа при зимни условия медицинското обслужване; снабдяване на населението с продукти от първа
необходимост; взаимодействие със съседните кметства.
Докладват: Кметове и кметски наместници на териториални селища
Докладите да бъдат предадени на г-жа Анка Маринова-гл.спец. ССИ, ОМП и ГЗ Общинска администрация Нови пазар.

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ /П/
Кмет на община Нови пазар
и Председател на Съвета

