
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Силистра 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№1 

Гр.Силистра, 12.06.2019 г. 

 

 

 

 Днес 12.06.2019 г. от 10.00 часа, съгласно Заповед № РД-20-32/11.06.2019 г. на 

Областния управител на Област Силистра, в заседателната зала на Областна 

администрация Силистра, се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на 

Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб. 

  

 В заседанието взеха участие: 

 

 Председател на Областния щаб: г-н Ивелин Статев – Областен управител на 

Област Силистра 

 Секретар на Областния щаб: г-н Ивелин Ников – Служител по сигурност на 

информацията, ОМП и ЗН в Областна администрация Силистра 

 и членове: 

1. Г-н Илиян Великов – Заместник областен управител на Област Силистра 

2. Г-н Стоян Бонев – Заместник областен управител на Област Силистра 

3. Г-жа Елена Томова – Главен секретар на Областна администрация Силистра 

4. Г-н Митко Костадинов – Директор на Дирекция „АПОФУС“ в Областна 

администрация Силистра 

5. Г-н Тодор Динков – Директор на Дирекция „АКРРДС“ в Областна 

администрация Силистра 

6. Д-р Теодора Начева  -Директор на РЗИ Силистра 

7. Инж.Иван Иванов – Директор на ОПУ Силистра 

8. Д-р инж. Евгени Аврамов- Началник ОО „АА“ Силистра 

9. Г-н Милен Боранов – Ръководител отдел във ВиК ООД Силистра 

10. Г-жа Маргарита Касабова – Директор на БЧК Силистра 

11. Г-жа Габриела Миткова – Началник РУО Силистра 

12. Г-н Димитър Вълчев – Ръководител ХТР за Област Силистра на 

„Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав гр.Русе 

13. Г-н Павлин Пасков – Ръководител „Транспорт“ в ЦСМП Силистра 

14. Комисар Румен Мъров – Директор на РД ПБЗН Силистра 

15. Старши комисар Мартин Недялков – Директор на ОД МВР Силистра 

16. Г-н Лъчезар Танев – Директор на ТД на ДА „Национална сигурност“ 

Силистра  

 

 Г-н Ивелин Статев приветства присъстващите и посочи, че целта на днешното 

заседание е представянето на информация от териториалните органи на изпълнителната 

власт, за предприетите превантивни мерки за намаляване на последствията за 

населението при бедствия, осигуряване на нормалното функциониране на 



 

 

инфраструктурата, снабдяването, услугите и цялостната подготовка при заплаха от 

наводнения по поречието на река Дунав в участъка му от Област Силистра. 

 Областния управител запозна участниците в заседанието с обстановката към 

08.00 часа на 12.06.2019 г. докладвана по линия на ОД на ОСС. 

 След това председателят на Областния щаб даде думата за доклади от 

ръководителите на териториални структури за състоянието и готовността за действие. 

 Директорът на РД ПБЗН комисар Мъров докладва , че РД ПБЗН има готовност 

за действие с техника и личен състав за подпомагане на населението при възникване на 

критична ситуация. Извършен  е оглед на критичните участъци по дигата на р.Дунав и е 

констатирано че нивото на водата е 180 см под ръб на преливане и не представлява 

опасност. Редовно се следи от служителите на ОЦ при РДПБЗН актуалното водно ниво 

и при необходимост се изпраща на отдел НОЦ-ГДПБЗН-МВР информация за залетите 

или застрашени от заливане участъци. Направена е подготовка на системата за пълнене 

на чували с пясък, като при необходимост е готова за транспортиране и разставяне на 

рискови участъци. 

 Директорът на ОД МВР старши комисар Недялков докладва, че на 11.06.2019 г. 

по негово разпореждане , екипи от РПУ в областта са извършили оглед на дигите по 

поречието на р.Дунав, язовири и рибарници, както и на критични участъци от изминали 

години и не са констатирани проблеми. 

 След това думата беше дадена на  д-р Начева , директор на РЗИ Силистра, която 

информира Областния управител, че към настоящия момент няма постъпила 

информация за застрашени водоизточници по поречието на Дунав. Предложи 

завишаване на системния контрол на питейната вода /химически, микробиологичен и 

др.анализи/, както и повишаване на честотата на контрола при повишаване на риска. 

РЗИ има готовност за оказване на консултативна помощ при възникване на критична 

ситуация. 

 Г-н Боранов от ВиК ООД Силистра докладва, че към момента няма застрашени 

водоизточници, помпените агрегати и площадките им са обслужени, няма наводнени 

мази, приземни етажи и инфраструктура от подпочвени води. Води се постоянен 

мониторинг на питейната вода.  

 Г-н Вълчев от „Напоителни системи“ ЕАД –клон Долен Дунав информира 

Областния управител, че помпените станции /3 броя/ работят, има готовност за чували 

с пясък при повишаване на риска. 

 Инж.Иван Иванов ,Директор на ОПУ Силистра информира г-н Статев, че има 

проблем с доставката на пясък от фирмата доставчик, защото не желаели да доставят 

материала , ако не се заплати веднага. Той подчерта, че заплащането на необходимия 

материал е задължение на общините. 

  

 След като изслуша докладите и предложенията, Председателят на Областния 

щаб г-н Ивелин Статев, разпореди да се извърши следното: 

 

1. Кметовете на община Силистра, община Тутракан, община Ситово и община 

Главиница, имащи на територията си населени места по поречието на река 

Дунав, съвместно с другите органи на териториалната изпълнителна власт, 

да завишат мониторинга на нивото на река Дунав и по линия на ОД на ОСС 

да се докладва за изменението му три пъти в денонощието – 08.00, 14.00 и 

20.00 часа. При повишаване на нивото на реката до 25 см под критичното 

ниво/ниво преливане/, докладите да са през 2/два/ часа. 

2. Директорите на ОДМВР и РДПБЗН да окажат съдействие на кметовете на 

горепосочените общини при извършване на мониторинга , както и да 



 

 

повишат вниманието на личния състав от техните структури за евентуално 

възникване на критична ситуация и готовност за действие. 

3. ОПУ Силистра, ОД МВР Силистра, Пътна полиция и ОО “Автомобилна 

администрация“ да имат готовност при възникване на критична ситуация, а 

именно , заливане участъци от пътната мрежа, да осигурят обходни 

маршрути за  преминаване. 

4. ВиК ЕООД Силистра да има готовност при компрометиране на 

водоизточници, същите да бъдат изключени от водопреносната мрежа. Да се 

завиши наблюдението на качеството на питейната вода. 

5. ОПУ Силистра, със съдействието на пътноподдържащата фирма 

„Пътперфект-Т“ АД да осигурят извозването на пясък на критичните 

участъци, като общините поемат задълженията по заплащането. 

6. Информацията за медиите ще бъде предоставяна от Пресцентъра на 

Областна администрация Силистра. 

  

 

 

 

  

 

  

 

ИВЕЛИН СТАТЕВ 

 

Областен управител на Област Силистра 

и Председател на Областния щаб 

 

 

 

Протоколчик: Ивелин Ников -/ССИ,ОМП и ЗН/ 
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