РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
З А П О В Е Д
№ РД-01 - 00138
Ямбол, 21.09.2022 год.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 50 ал. 1 от Закона
за защита при бедствия, във връзка със засиления миграционен натиск по границата с
Република Турция
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Предвид създадената сложна обстановка вследствие на засиления
миграционен натиск и създадените предпоставки за загуба на човешки животи,
значителни вреди на имуществото на населението и икономиката на страната, както и
значителни последици за околната среда в пограничните райони, обявявам частично
бедствено положение на територията на общините Елхово и Болярово.
II. С цел овладяване на сложната обстановка да се има за изпълнение следното:
1. Основните усилия да се насочат към възстановяване и изграждане на
фронтални и рокадни горски пътища в 30 – километровата зона на отговорност на
Регионална дирекция „Гранична полиция“ Елхово за осигуряване на бързо
придвижване на дежурните сили на органите на МВР и МО до временното преградно
съоръжение за неутрализиране опитите за нарушаване на държавната граница на
Република България.
2. Забранявам влизането, пребиваването и движението на МПС в горските
пътища с изключение на тези със специален режим и принадлежащи на МО и МВР,
изпълняващи функции по охраната на държавната граница.
3. Органите и длъжностните лица, отговарящи за изпълнение на предприетите
мерки, са както следва:
- инж. Николай Мишинев – директор на ДГС Елхово да уточни с началника на
ГПУ Елхово пътните участъци за ремонт, тяхната дължина, вида на ремонтните
дейности и собствеността им.
- комисар Иван Стоянов – директор на РД „Гранична полиция“ Елхово да
разпореди на началника на ГПУ Елхово осъществяването на контрола за качеството на
изграждането на горските пътища.
- кметовете на общините Елхово и Болярово да окажат помощ при прокарването
на пътищата през територии, които са общинска и частна собственост.
- Драгомир Димитров – заместник областен управител на област Ямбол – да
осигури необходимата документация за осигуряване на финансовите средства от
Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване към Министерския
съвет.

III. Бедственото положение се въвежда от 12.00 часа на 23.09.2022 г. до 12.00
часа на 29.09.2022 г. При липса на нормализация на обстановката, срока може да бъде
удължен до 30 дни, след съгласуване с Министъра на вътрешните работи.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица
за сведение и изпълнение. Обявеното бедствено положение и въведените временни
ограничения да се разгласят чрез средствата за масова информация.
Копие от заповедта да се изпрати незабавно на Министъра на вътрешните
работи.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ (П)
Областен управител на област Ямбол
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