РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
ЗАПОВЕД
№ ОМП-2
гр. Перник, 27.01.2020г.

На основание чл. 50 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), Искане по чл.
65, ал. 2, т. 7 от ЗЗБ с изх. № 19/СЛУ-10010-16/27.01.2020 г. (наш вх. № 08-0030/27.01.2020г.) на Кмета на Община Перник и Протокол № 1/27.01.2020 г. на Щаба
за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, във връзка със
засушаването и настъпилата водна криза на територията на град Перник, критично
намаления дебит на язовир „Студена“, въведения режим на водата, захранваща град
Перник и селата от Община Перник и разчета на „ВиК“ ООД, гр. Перник за достигане
на мъртъв обем на язовира

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам бедствено положение на територията на Община Перник от
16,30 часа на 27.01.2020г. до 16,30 часа на 02.02.2020г. поради опасност
от бедствие – суша, съгласно чл.2, ал.1, във връзка с § 1, т.1 и т.3 от
Допълните разпоредби на Закона за защита при бедствия, което съгласно
чл.48, ал.3, т.2 и т.3 от Закона за защита при бедствия има опасност да
доведе до увреждане на здравето на хората и на икономиката на община
Перник и въз основа на подаденото горецитирано Искане от Кмета на
Община Перник поради невъзможност да бъдат обезпечени дейностите по
чл. 19, ал. 1 от ЗЗБ чрез изпълнението на общинския план за защита при
бедствия.
2. Въвеждам в изпълнение Областния план за защита при бедствия.
3. Щабът за изпълнение на Областния план за защита при бедствия да
премине на непрекъснат режим на работа.
4. Привличане на сили и средства за извършване на неотложни аварийни
дейности.

5. С цел овладяването на бедственото положение и провеждането на
предвидените дейности:
5.1.

Да продължи изпълнението на дейностите, определени в Заповед №
1974/23.12.2019г. и Заповед № 1979/27.12.2019г. на Кмета на
Община Перник, както и дейностите, за които е отпуснато целево
финансиране

с

Постановление

на

Министерски

съвет

№

379/30.12.2019г. за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Община Перник за 2019г.;
5.2.

Продължават предприетите временни ограничения на правата на
гражданите на Община Перник с въведения режим за ограничено
питейно – битово водоснабдяване;

5.3.

Приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни
заведения;

5.4.

Да

бъдат

предприети

проектирането

и

необходимите

изграждането

на

действия
обект:

по

възлагане

„Оптимизация

на

довеждащата водопреносна мрежа на гр. Перник“.

6. Ръководството по преодоляване на последствията и координацията по
изпълнението на заповедта възлагам на Заместник областния управител
Иво Иванов.

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
Заповедта да се доведе до знанието на отговорните лица от Областна
администрация-Перник за изпълнение, да се публикува на електронната странациа
на Областна администрация-Перник и да се изпрати на Министъра на вътрешните
работи.

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ (П)

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg
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