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З А П О В Е Д 

 

№354/08.09.2020г. 

гр.Неделино, обл.Смолян 
 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.48, ал.1, чл.49, ал.1, чл.52, ал.2, т.3, чл.65, ал.1, ал.2 от Закона за защита 

при бедствия, във връзка със засушаването и настъпилата водна криза на територията на 

община Неделино и постъпила Докладна записка с вх.№26-02-12/08.09.2020г. от Георги 

Бабачев – Ръководител на „ВиК“ клон Неделино, относно предоставени данни за 

наличните водни запаси и дебит на водата 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 
1) Обявявам бедствено положение от 08.09.2020г. на територията на община Неделино; 

2) Въвеждам в изпълнение Общинския план за защита при бедствие; 

3) Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствие да премине на 

непрекъснат режим на работа; 

4) Привличане на сили и средства, за извършване на неотложно-аварийни дейности; 

5) Ръководство по преодоляване на последствията и контрол по заповедта възлагам на 

заместник-кмета Здравко Димитров; 

6) Бедственото положение на територията на община Неделино е обявено поради 

намаляване на водния дебит на всички водоизточници, които осигуряват водопотребление 

на община Неделино, продължителното засушаване и метеорологичната прогноза в 

дългосрочен план, която не дава данни за вероятни валежи до края на месец септември; 

7) Обемите на резервоарите за питейна вода към 08.09.2020г. по данни на „ВиК“ са 

следните: 

 - Резервоар „Деделянска бърчина“ – 40% 

 - Резервоар Висока зона – 20% 

 - Резервоар „Черешка“ – 0% 

 - с.Изгрев – с.Еленка – 10% 

 - с. Кундево – 15% 

 - с.Върлино – 10% 

 - с.Козарка – с.Крайна – 5% 

 - с.Гърнати – 20% 

8)  На  04.09.2020г. е въведен воден режим; 

9) Налице е тенденция за пресъхване на водните тераси захранващи шахтовите 

кладенци и каптажи; 

10) Бедственото положение е обявено поради опасност от бедствие-суша, съгласно 

чл.2, ал.1 във връзка с параграф 1, т.1 и т.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

защита при бедствия, което съгласно чл..48, ал.3, т.2 и т.3 от Закона за защита при 

бедствия , което има опасност да доведе до увреждане здравето на хората и икономиката в 

община Неделино. Съгласно изготвени разчети на „ВиК“ ЕООД гр.Смолян, клон 

Неделино е възможно да се стигне до спиране на водоподаването за неопределен период 

от време. Критичната ситуация с тенденция към намаляване и пресъхване на водоемите 

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

предотвратят, овладеят и преодолеят крайно негативните последици за здравето на 
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населението, както и за икономиката в община Неделино, което не може да се постигне 

чрез обичайни дейности по защита на населението. 

11) Бедственото положение на територията на община Неделино е обявено за срок от 

10 дни, считано от 08.09.2020г. от 15:00 часа до преодоляване на водното криза; 

12) За преодоляване на кризисното положение вследствие на сушата: 

 

НАРЕЖДАМ: 

I. Възлагам да се извършат спешни анализи за каптиране на нови водоизточници, 

отстраняване на течове и аварии; 

  Отговорник: Ръководител на „ВиК“ клон Неделино 

- Оглед и преценка за каптаж и довеждащ водопровод от местността „Годумова 

пещера“ до гр.Неделино; 

- Оглед и възстановяване на помпена станция от местността „Диманови колиби“ за 

довеждане на вода до резервоар „Зиково бърце“; 

Отговорник: Ръководител на „ВиК“ клон Неделино 

- Възлагане на юридически лица с необходимата техника за почистване и ремонт на 

старите каптажи по селата, водопроводи и помпени станции; 

Отговорник: Румен Кърмаджиев – Гл.специалист „ГЗ и ПБЗН“ 

- Разработване на предпроектно проучване за изграждане на хидрофорни системи, 

които ще се монтират в училища и детски градини на територията на община 

Неделино; 

Отговорник: Арх.Димитър Стефанов 

- Извършване на геодезическо заснемане на основните водоизточници, резервоари за 

съхранение на питейна вода и основните водоизточници; 

Отговорник: Арх.Димитър Стефанов 

- Въвеждане на стриктен режим на водата и контрол за неговото изпълнение; 

Отговорник: Здравко Димитров – Заместник-кмет на общ.Неделино 

- Да се осъществява постоянен контрол от кметове на населени места за 

неправомерно разхищение на воден ресурс; 

Отговорник: Кметове на населени места 

- Да се извършват проверки за установяване на абонати, неправомерно 

присъединили се към „ВиК“ мрежата; 

Отговорник: Ръководител на „ВиК“ клон Неделино и Началник 

Участък „Полиция“ Неделино 

- Определям Секретаря на община Неделино да изготви сигнално писмо, относно 

водната криза и проблемите в населените места и го предостави на „ВиК“ЕООД 

гр.Смолян и МОСВ за бързо реагиране; 

- Отправяне на искане до Председателя на „ВиК“ Асоцияцията гр.Смолян и 

Управителя на „ВиК“ЕООД гр.Смолян за пренасочване на водни количества от 

помпена станция „Мелиево“, за която има изграден водопровод от същата до 

гр.Неделино, но в момента обслужва с.Старцево; 

II. При необходимост да се извършат спешни сондажи за осигуряване на допълнителни 

количества вода на територията на община Неделино. 

III. Незабавно да се докладва за изпълнението на допълнително  възложените задачи за 

неотложно вземане на решение и оказване на съдействие. 

Отговорник: Здравко Димитров – Заместник-кмет на общ.Неделино 

 

Настоящата заповед влиза в сила незабавно и  е с постоянен характер до преодоляване 

на кризата. 

Информацията за обявяване на бедственото положение да се публикува на интернет 

страницата на община Неделино и да се разгласи чрез залепване на обществени места. 

 

 



 

 

Копие от заповедта да бъде връчена на горепосочените длъжностни лица за сведение и 

изпълнение, както и да бъде изпратена на Министерство на вътрешните работи, 

Областния управител на област Смолян и на Управителя на „ВиК“ЕООД гр.Смолян 

инж.Мариян Николов. 

 

БОЯН КЕХАЙОВ …/п/… 

Кмет на община Неделино 

 

 


