РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№РкД-20-54
Добрич 13.03.2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 3
от същия закон и чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за защита при бедствия, и очакваните
пролетни валежи, покачване нивото на водата в реките и язовирите и с цел недопускане
възникване на аварийни ситуации застрашаващи живота и здравето на населението:
НАРЕЖДАМ:
Кметовете на общини и Управителят на „Напоителни системи” ЕАД Клон Черно море
Варна, незабавно да изпълнят следните указания:
1. Собствениците на язовири да създадат необходимата организация за осигуряване на
свободен обем в язовирите чрез контролирано изпускане на води от тях до минимален
свободен обем.
2. Собствениците на язовири или лицата, осъществяващи техническа експлоатация на
язовирите и съоръженията към тях, да предприемат незабавни мерки за осигуряване на
проводимост на речните легла на разстояние до 500 м. след язовирните стени.
3. Да бъдат предприети незабавни мерки за осигуряване на проводимост на
критичните участъци по речните легла и съоръжения по поречията на реките, съгласно
законовите Ви правомощия.
4. Да бъдат предприети спешни действия за укрепване на защитните съоръжения. Да
се планират и организират конкретни действия, сили и средства за надграждане или
облекчаване на защитни съоръжения.
5. Да се създаде организация за наблюдение на водните нива на язовирите и нивата на
реките на територията на съответната община и непрекъсната връзка с концесионерите и
наемателите на язовири. При възникване на опасност от наводнение, населението да бъде
оповестено и изведено от застрашените райони в съответствие с плановете за защита при
бедствия.
6. Оперативните дежурни на Общинските съвети за сигурност, да докладват на
оперативния дежурен на Областния съвет за сигурност за състоянието на язовирите и нивата
на реките в съответната община, като данните от наблюдението бъдат включени в
ежедневните им доклади сутрин в 0700 ч. При възникване на критична ситуация да се
докладва незабавно.
7. При аварийни ситуации, създаващи опасност за замърсяване на водите,
собственикът или лицето, експлоатиращо обекта – източник на замърсяване, включително
хвостохранилища, шамохранилища и насипища, незабавно да вземе необходимите мерки за
ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно предварително
изготвен авариен план по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия и да уведоми
басейновите дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи.
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8. При изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване
на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи,
собственикът или ползвателят на същите да уведомява предварително съответните областна
и общинска администрации, басейнови дирекции и Министерство на вътрешните работи.
9. Да се поддържат в постоянна готовност силите за реагиране при критични
ситуации, като при възникване на бедствена ситуация да бъдат въвеждани в действие
плановете за защита при бедствия в съответната част и копие от заповедта незабавно да бъде
изпращано на Областния управител.
Дежурните по Областен съвет за сигурност Добрич, да обобщават постъпилата
информация, относно състоянието на язовирите и нивата на реките, на територията на
областта и да я включват в ежедневния си доклад до Областния управител.
Кметовете на общини да създадат организация за изпълнение на задачите от тяхната
компетентност и да информират и контролират всички собственици и ползватели на язовири
за задачите им произтичащи от настоящата заповед.

ИВАЙЛО МАНУШЕВ
За Областен управител на област Добрич
Съгласно заповед №ЧР-04-6/11.03.2015 г.
на Областния управител на област Добрич
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