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З А П О В Е Д  

 

№ 1054 от 05.08.2021 година 

 
 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.48, ал.1, чл. 49, ал. 1, чл.52, ал.1 и ал.2, т.3,  и чл. 65, ал. 1, т. 1, т.3 и т. 

8 и ал. 2 от Закона за защита при бедствия във връзка с протокол № 1 от 05.08.2021г.  на 

Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в община Добричка 

относно намаляване на дебита на водоизточниците за питейно-битови нужди, довело до 

продължително нарушаване на водоснабдяването на с. Стожер, което изисква да се 

предприемат неотложни аварийни дейности и мерки, чрез които да се предотвратят, 

овладеят и преодолеят крайно негативните последици за здравето на населението, както и 

за икономиката, което не може да се постигне чрез обичайните дейности по защита на 

обществото 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М : 

 

 I.Обявявам бедствено положение за част от територията на община Добричка - 

с.Стожер. 

1.Начало на въвеждане на бедственото положение е 14.00 часа на 05.08.2021г. 

2.Срок на действие на бедственото положение до 12.08.2021г. 

3.Въвеждам в изпълнение Общинския план за защита при бедствия. 

4.За ръководител на операциите определям Иван Пейчев – зам.-кмет 

УТСОСПООС. 

 

 II.За овладяване на бедствието да се предприемат следните незабавни мерки : 

1.Сформирам експертна комисия в състав : 

- Техническо лице – ВИК инженер, представител на „Водоснабдяване и 

канализация Добрич“ АД; 

-  Представител от Областна администрация; 

-  Представител на МВР; 

 - Представител на РК КИПП; 

 - Представители на Басейнова дирекция – Черноморски район и Дунавски 

район; 

- Представител на РД ПБЗН; 

- Представители на община Добричка, 

която да обследва територията и да проучи съществуващите водоизточници,  като 

се запознае и с предложението от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 

алтернативно водоснабдяване, както и с изготвения инвестиционен проект възложен от 

общината и представи експертно становище за възможностите и начина за нормализиране 

на водоснабдяването в срока на заповедта. 

 2.С оглед необходимостта от спешни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи, възлагам на юридически лица, разполагащи с необходимата техника да изготвят 

експертиза за състоянието на сондаж „Стожер“. При установяване на възможност за 
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експлоатация на сондажа, да се предприемат действия по почистване и възстановяване. 

3.„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да осигури водоноски/цистерни с 

вода за задоволяване на нуждите от вода за питейно - битови нужди в срока на заповедта. 

4.„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД и Регионална здравна инспекция 

Добрич ежедневно да вземат проби за пълен мониторинг на качеството на водата до 

достигане на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата предназначена за 

питейно битови  цели и периодично да уведомяват община Добричка за резултата от тях. 

5. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да извършат проверка за откриване 

на течове по селищната водопроводна мрежа и да започнат незабавни ремонти на 

компрометираните участъци за възстановяване на водоподаването. 

 6. Да се преустанови дейността на Детската градина и на Домашен социален 

патронаж. 

7. Изпълнителният директор на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД да 

докладва на Оперативния дежурен по общински съвет за сигурност на всеки 4 часа за 

предприетите действия за  възстановяване на водоподаването в с. Стожер. 

8. Директорът на РД ПБЗН да следи обстановката в с.Стожер, предвид високите 

температури и липсата на вода, както и има готовност да реагира при евентуално 

възникване на пожари.   

10. Началникът на II РУ на МВР да организира охраната на населеното място в 

случай, че възникнат безредици.  

11. Заместник-кмет УТСОСПООС и изпълняващ длъжността секретар : 

 11.1. Да координират дейностите в с.Стожер с областните структури на 

министерства и ведомства – ВиК, II РУ на МВР, РД ПБЗН; 

 11.2. Да създадат организация по своевременно набиране, анализиране и 

обобщаване на информацията за създалата се обстановка и периодично да докладват на 

Председателя на Щаба. 

 12. Оперативният дежурен по общински съвет за сигурност да поддържа връзка с 

кмета на с. Стожер и да докладва на Председателя на Щаба за всяка получена 

информация.  

На основание чл. 49, ал.2 от Закона за защита при бедствия, настоящата заповед да 

се изпрати незабавно на Областния управител на Област Добрич и на Министъра на  

вътрешните работи.  

Настоящата заповед да се обяви на интернет страница на община Добричка и да се 

разгласи в средствата за масова информация и да се връчи на длъжностните лица за 

сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Иван Пейчев – зам.-кмет 

УТСОСПООС. 

 
 

 

СОНЯ ГЕОРГИЕВА 

Кмет на община Добричка 
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