ПРОТОКОЛ
съвместно заседание на областен Щаб за изпълнение на Областния план при
бедствия и кметове на общини
10.04.2013 г.
Днес, 10 април (сряда) 2013 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Областна
администрация-Силистра се проведе съвместно заседание на областен Щаб за изпълнение на Областния план при бедствия и кметове на крайдунавските общини в областта.
Присъстваха: г-н Николай Димов – областен управител и председател на областния щаб и следните членове/представители: г-жа Лейла Слатинска – директор
дирекция АПОФУС в ОА, г-н Тодор Динков – директор дирекция АКРРДС в ОА, г-жа
Лили Дочева – ст. експерт в ОА, подп. Ивайло Александров – началник Областен
военен отдел-Силистра, г-н Лъчезар Ганев – директор ТД НС-Силистра, г-н Илко
Гецов – началник ГПУ-Силистра, г-н Румен Мъров – началник ОУ „ПБЗН“-Силистра,
комисар Ивелин Иванов – директор ОДМВР-Силистра, инж. Васил Боранов – директор ВиК ООД-Силистра, инж. Илиян Димов – гл. инженер в „НС“ ЕАД – Русе,
инж. Бисер Топалов – ръководител МЕПР-Силистра, инж. Николай Панев – началник отдел в ЕНЕРГО-ПРО, г-н Неделчо Добрев – началник отдел в ХМС-Силистра, гжа Красимира Колева – началник отдел в ОПУ-Силистра, както и представители на
крайдунавските общини – Силистра (г-н Валентин Драганов – главен специалист, г-н
Мирослав Иванов – младши специалист), Главиница (г-н Шабан Осман – ССИ, ЗН и
ОМП), Ситово (г-н Драгомир Иванов – заместник кмет). Нямаше представител на община Тутракан.
В началото на заседанието г-н Николай Димов даде думата на новия член на
Щаба – подп. Ивайло Александров да се представи.
Г-н Димов информира, че днешното заседание има превантивен характер и темата е обсъждане на обстановката по поречието на р. Дунав в участъка на област Силистра. Обезпокоителни са високите водни стоежи на реката (днес нивото е 709 см,
предвижданията за утре са за покачване с 10 см), като се очакват през следващата седмица нови потоци вода поради изпускане на водни количества от хидровъзел „Железни
врата“. Съгласно поканата за заседанието всеки от присъстващите трябва да запознае
със състоянието в момента и какви мерки ще предприеме ръководената от него структура в случай на необходимост.
Г-н Димов даде думата да докладват представителите на общините.
Г-н Шабан Осман (общ. Главиница) информира, че има две населени места в
близост до р. Дунав – с. Малък Преславец и с. Долно Ряхово. В с. М. Преславец е залято вече 3 метра от брега на самото пристанище, но няма стълб, с който да се измерва
нивото на водата. Поддържа се постоянна връзка с кметовете на двете села. Няма пряка
опасност за населението в общината. Изпратено е искане до МВР за 3 000 чувала, има
създадена организация за наблюдение на дигите. Г-н Драгомир Иванов (общ. Ситово)
информира, че населените места с потенциална опасност са с. Попина и с. Гарван. В с.
Попина водата е стигнала до дигата, но няма залети земеделски земи, в момента се реализира проект „Корекция на дере“. Блатото до с. Гарван е на прага да залее дворни мес1

та, няма опасност от заливане на жилищни сгради и общинска собственост. Общината е
направила искане за 2 000 чувала. Г-н Валентин Драганов (общ. Силистра) информира, че се извършва наблюдение на нивото на водата, проблем може да възникне в долната част на града, където е най-ниската отводнителна точка. Няма вода в мазите на
жилищните блокове, трябва да се извърши подготовка за дератизация. В селата Ветрен
и Сребърна се извършва наблюдение, но опасността не е така голяма, както е в с. Айдемир, където при ниво на водата 720-730 см ще има залети площи.
След тази информация стана ясно, че кметовете в крайдунавските общини са ангажирани с координацията на спасителни и неотложно-възстановителни дейности и са
сформирали групи за наблюдение, които обхождат дигите и бреговата линия на Дунав
и имат готовност за реакция при пробив на дигите или преливане на реката.
Заседанието продължи с изказвания на членовете на Щаба за изпълнение на Областния план за защита от бедствия.
Г-н Румен Мъров (ОУ „ПБЗН“-Силистра) припомни, че критичната точка на
нивото на водата е 777 см, на дигата – 785 см. Разполагат с 47 000 броя чували, от които
по 5 000 чувала миналата година са дадени на общините Силистра и Тутракан. Г-н Мъров потвърди, че през 2013 г. са постъпили искания от общ. Главиница за 3 000 чувала
и от общ. Ситово за 2 000 чувала, които са изпратени в МВР. Необходимо е общините
да си доставят пясък. Областното управление разполага с 1 лодка с бордов двигател и с
мобилни помпи за източване на вода от помещения под кота нула. За потенциално
опасните язовири към момента не съществува опасност.
Инж. Илиян Димов („Напоителни системи“ ЕАД) информира, че към настоящия момент в защитената местност Калимок-Бръшлен успяват да поддържат нивото на
водите и към момента няма проблеми. Г-н Николай Димов попита с какъв резерв
помпи разполага дружеството. Г-н Илиян Димов отговори, че в с. Айдемир може да
бъде пусната още 1 помпа, в с. Нова Черна има още 1-2 резервни помпи.
Инж. Васил Боранов (ВиК ООД Силистра) докладва за ситуацията с питейната
вода и кладенците. Няма основания за безпокойство, дори и при критични нива на водата, зачестен е мониторинга на водата. Дружеството разполага с достатъчно чували.
Инж. Николай Панев (ЕНЕРГО-ПРО) информира за електропреносната и електроразпределителните мрежи, като заяви, че електропроводите са далеч от рисковите
зони, но при възникване на авария имат готовност за действие.
Инж. Бисер Топалов (МЕПР-Силистра) съобщи, че съоръженията им се намират на безопасно място и не се очакват поражения върху тях.
Комисар Ивелин Иванов (ОДМВР-Силистра) увери присъстващите, че имат
координация и поддържат връзка с кметовете на населените места. Ако се наложи да се
използват, чувалите с пясък трябва да са подготвени на открито.
По отношение на републиканската пътна мрежа г-жа Красимира Колева (ОПУСилистра) заяви, че до селата Сребърна и Айдемир има критични участъци, но ако
шлюзовете не пропуснат вода, няма да има опасност.
Г-н Илко Гецов (ГПУ-Силистра) информира, че съгласуват дейността си с
ОДМВР и към момента няма необходимост от спешни мероприятия.
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Г-н Лъчезар Ганев (ТД НС-Силистра) заяви, че единствения обект, към който
имат отношение, е базата за медицински резерв, но тя няма пряко отношение към темата на заседанието.
Подп. Ивайло Александров (Областен военен отдел-Силистра) декларира готовност да окажат съдействие навсякъде, където е необходимо.
В края на заседанието г-н Николай Димов констатира отговорното отношение,
с което са подходили всички присъстващи към вменените им от закона ангажименти и
заяви, че този висок воден стоеж не е характерен за м. април, но има тенденция да се
повтаря през 5-6 години. Той призова към повишено внимание и готовност за действие
при необходимост през следващите дни, както и извършване на оповестяване и докладване съгласно утвърдените областен и общински планове при бедствия. Г-н Димов попита представителите на общините дали имат допълнителни искания. След като не бяха
направени такива, той благодари на присъстващите за вниманието и закри заседанието.

Председател: ………………………..…..
/НИКОЛАЙ ДИМОВ – Областен управител/

Водил протокола: ………………………………..
/ЛИЛИ ДОЧЕВА – Ст. експерт „Здравеопазване“/
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