
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра            
 

 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД–20 –19 
 

гр. Силистра, 18.03.2013 г. 

 

На основание чл. 31, ал. 1, т. 9, чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с 

чл. 64, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за защита при бедствия и прогнозите на НИМХ при БАН и 

прогнозите на Агенцията за проучване и подържане на река Дунав за покачване на нивото на 

реката в участъка на област Силистра и с цел недопускане на евентуални наводнения 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Кметовете на общини Силистра, Тутракан, Главиница и Ситово да 

организират:  

 

I.1. Денонощно наблюдение на нивото на реката в участъка на съответната община и 

състоянието на Дунавските диги. 

 

При възникване на опасност от наводнение да оповестят и изведат населението от 

застрашените райони в съответствие с общинските планове за защита при 

бедствие – част „ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЕ”. 

 

I.2. Преразгледане и актуализиране на плановете за защита при бедствия в частта 

„Защита при наводнение”; 

 

I.3. Актуализиране на списъците в плановете, относно използваните машини и техните 

водачи, работна сила и привеждането им в готовност за действие при критични 

ситуации, в следствие на наводнение; 

 

I.4. Попълване на аварийните складове с необходимия брой и обем материали, 

посочени в плановете за защита при бедствия, част „Защита при наводнение”; 

 

I.5. Обезопасяването на тръбните и шахтови кладенци за питейна вода намиращи се в 

заливаемите тераси на река Дунав; 

 

I.6. Издаване на заповеди за носенето на денонощно дежурство по целия участък на р. 

Дунав. Информацията от наблюдателите да се предава до 09.00 ч. и до 17.30 ч., а при 

опасност незабавно в следната последователност: наблюдатели – Дежурен на Общ. 

СС – Дежурен на Обл.СС  –  Оперативен дежурен в ОЦ на ОУ ПБЗН-Силистра; 

 

I.7. Проверка и привеждане в готовност на системите за оповестяване. При 

необходимост да се използва децентрализирано сиреннно-оповестителната система; 
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I.8. Актуализиране на разчета за временно извеждане и да определят и подготят места 

за настаняване на населението, животните и материалните ценности при възникване на 

опасност от наводнение. Същите да осигуряват необходимите условия за живот; 

 

I.9. Преглед на критичните места по дигите, с оглед да започне тампонирането, 

надграждането и укрепването им при необходимост, с цел недопускане на наводняване 

на населени места и земеделски площи; 

 

I.10. Привеждане в готовност на доброволните формирования на територията на 

съответната община и проверка на окомплектоваността им с необходимото техническо 

оборудване за действие при наводнение; 

 

II. Управителят на „Напоителни системи” ЕАД клон Русе да организира 

денонощното наблюдение на Дунавските защитни диги и нивото на водата на 

река Дунав в участъка на област Силистра. 

 

Информацията за състоянието на съоръженията да се предава по реда 

описан в т. I.6. 

 

III. Началника на ОУ ПБЗН Силистра: 

 Да организира изпълнението на мероприятията от раздел II на инструкция № 

Iз-2695 от 18.10.2011 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при 

наводнения. 

 Да информира Областния управител за всички предприети действия във връзка 

с преодоляването на евентуалните негативни последствия за населението и 

инфраструктурата на населените места; 

 Да създаде организация за своевременно раздаване на чували за надстрояване 

на диги, при поискване от кметове на общини и ръководителите на застрашени 

инфраструктурни обекти и съоръжения на територията на областта; 

 Да координира привличането на модулните формирования от поделенията на 

Въоръжените сили на Българската армия, при необходимост от тяхна намеса. 

 

 

IV. Ръководителите на териториалните структури на електропреносните и 

електроразпределетелните дружества за област Силистра да предприемат 

необходимите предварителни действия за елиминиране на нарушения по 

доставянето и разпределението на електроенергия при евентуални щети от 

наводнение - съгласно ведомствените им планове за защита при бедствие - в 

частта „Защита при наводнение”. 

 

V. Служителите в Хидрометеорологичната станция „Силистра” към ИА ППД  да 

следят нивото на реката 3/три/ пъти на ден – в 08.00, 14.00 и 17.00 часа. При достигане 

на ниво 500 см. да се премине към ежечасно отчитане, а при необходимост и по-често. 

 

VI. При рязко повишаване на водното ниво на река Дунав  да се докладва на: 

 Дежурните в Общинските съвети по сигурност; 

 Дежурния на Областния съвет по сигурност на тел: 086 821 364; 

 Оперативния център на ОУ ПБЗН на тел: тел. 086 821 644 и 086 886 696; 

 Областния управител на тел. 0888 688 655. 
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VII. Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на 

населението при наводнение на територията на област Силистра да се осъществява 

съгласно Областния и Общинските планове за защита при бедствия – в частта 

„Защита при наводнение”. 

 

Заповедта да се сведе до упоменатите кметове на общини, териториални 

структури и длъжностни лица за изпълнение. 

Контрол на заповедта ще осъществя лично. 

 

 

 

НИКОЛАЙ ДИМОВ           /П/ 

Областен управител на Област Силистра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7500 Силистра, ул. „Добруджа” №27; 

тел.: +359 86 818 822; факс: +359 86 818 851 

e-mail: ss@ss.government.bg;  web: www.silistra.government.bg 
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