
 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 

 
 

Заповед 

№ 6 / 07.01. 2009 г.  

 

 Във връзка с лошите метеорологични условия и ограничаване доставката на 

природен газ за битови нужди, за създаване на нормални условия за работа на територията 

на общината и безаварийно движение на МПС по улиците и пътищата 

 

Нареждам: 
 

 1. Да се проведе заседание на Оперативния щаб за действие при зимни условия 

и други бедствия в 09.00 часа на 08.01.2009 г. в заседателната зала на Общината. 

 На заседанието да присъстват: 

- г-н Николай Горанов Коцев - председател на Общинския съвет 

- г-н Иван Мицов Иванов - зам. кмет 

- г-жа Силвия Петкова Драйчева - зам. кмет 

- д-р Слави Любомиров Георгиев - зам. кмет 

- г-жа Тонка Милева Иванова - зам. кмет 

- г-н Пламен Борисов Кръстев - секретар 

- управителя на „Топлофикация” – Враца 

- управителя на „Електроразпределение” – Враца 

- управителя на БТК – Враца 

- управителя на „В и К” – Враца 

- управителя на „Булгаргаз” – с. Чирен 

- управителя на  Областно пътно управление – Враца 

- управителя на  фирмата „Пътно поддържа” – Враца 

- управителя на „БКС” – Враца 

- началника на  РПУ– Враца 

- командира на под. 52380 – гр. Враца 

- директора на Областна дирекция „ГЗ”  

- началника на отдел „АСД, УК и ОМП” в Община Враца 

- гл. инспектор „ГЗ” – Община Враца 

- управителя на фирма „Вратица” – Враца 

- управителя на фирма „Центромет” – Враца. 

 

 2. Ръководителите на фирми „БКС”, „ОПУ”, „Топлофикация”, 

„Електроразпределение”, „В и К” и „Булгаргаз” – с. Чирен да подготвят разчети за работа 

при зимни условия и ограничена доставка на природен газ. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица, а контрола 

по изпълнението и да се осъществи от г-н Пламен Борисов Кръстев - секретар на Община 

Враца. 

 

       КМЕТ: инж. Т. Младенов 


