3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11; централа:
0915/ 8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за състоянието на защитата при бедствия
на територията на Община Бяла Слатина за 2016 г.
Дейността по защитата при бедствия в община Бяла Слатина през 2016 г. бе организирана
и осъществена при спазване на Закона за защита при бедствия, другите нормативни актове,
регламентиращи тази дейност, както и указанията и разпоредбите на Областна администрация
Враца, дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", главна дирекция „Надзор на
язовирните стени и съоръженията към тях“ - ДАМТН.
Цялостната дейност бе подчинена на основните принципи на защитата при бедствия, като:
- право на защита на всяко лице;
- предимство на спасяването на човешкия живот пред останалите дейности по защитата;
- публичност на информацията за рисковете от бедствия и за дейностите на Общината по
защитата при бедствия;
- приоритет на превантивните мерки при осигуряване на защитата;
- отговорност за изпълнението на мерките за защита;
- поетапно предоставяне на сили и ресурси за защита.
През годината се работеше по планирането на дейността и подготовката на длъжностните
лица и населението по превенцията и защитата при бедствия.
Планът на общината за защита при бедствия е съобразен с измененията и допълненията,
направени в ЗЗБ и съдържа: характеристики на общината, анализ на възможните бедствия и
прогноза за последиците от тях. Общинският план за защита при бедствия е изготвен по части за
всяка от опасностите, специфични за нашата община, а именно: План за условията и реда за
провеждане на евакуация и разсредоточаване, План за действие при земетресение, при наводнение,
при радиационни аварии, при снегонавявания и обледяване, при активизиране на свлачища, при
възникване на пожари; при пожар в общинска администрация, при биологично замърсяване.
Община Бяла Слатина е разположена във втора подзона и е в зоната за аварийно
планиране и неотложни защитни мерки на АЕЦ „Козлодуй”, затова планът на община Бяла Слатина
за защита при бедствия в частта «План за действие при радиационни аварии» е актуализиран в
съотведствие с актуализирания «Външен авариен план на АЕЦ- Козлодуй», приет с РМС №
767/14.09.12 г. В плана на общината са залегнали мероприятия, включени във външния авариен
план на АЕЦ „Козлодуй”. Поместени са схеми, таблици и критерии, които са валидни и за нашата
община. Логистичната схема за раздаване на индивидуалните средства за защита и таблетки калиев
йодит е актуализирана и в нея са включени и описани индивидуалните средства за защита /ИСЗ/,
транспортното осигуряване на раздаването на ИСЗ, пунктовете за раздаване на ИСЗ, групите за
раздаване на ИСЗ, групите за товарене на ИСЗ и др.
Планът за защита при бедствия в община Бяла Слатина /актуализиран/ бе приет от
Общински съвет Бяла Слатина на 30.04.2015 г. с решение № 977.
Планът за защита при бедствия на общината бе предоставен за запознаване от всички
заинтересувани лица. С него бяха запознати всички лица, които имат отношение към изпълнението
на определени дейности и мероприятия.
Кметът на община Бяла Слатина утвърди План да работата на общинския щаб за
изпълнение на плана за защита при бедствия в Община Бяла Слатина през 2016 г.
Съгласно утвърден от Министъра на вътрешните работи „План за провеждане на
тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната, писмо № 0600-9(127)/27.05.2016г. от Областния управител на област Враца и писмо, рег. № 3431/26.05.2016г. от
1

Директора на РДПБЗН-Враца, на 02 юни 2016 г., в 12оо часа, в продължение на две минути, бяха
задействани всички налични сирени в населените места на община Бяла Слатина.
В изпълнение на изискванията на Закона за защита при бедствия, изм. и доп. ДВ, бр. 51 от
05.07.2016 г., е изпълнено:
С решение № 222/29.07.2016г. на Общински съвет – Бяла Слатина е определен
представител в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Враца. С писмо, изх. №
0601-140-1/02.08.2016г. Кметът на Община Бяла Слатина е оправомощил свой представител в
Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Враца. С решение № 229/31.08.2016г.
на Общински съвет – Бяла Слатина са определени представители в състава на Общински съвет за
намаляване на риска от бедствия в Община Бяла Слатина. Със заповед № 470/01.09.2016 г. на Кмета
на Община Бяла Слатина е създаден общинския съвет за намаляване на риска от бедствия в Община
Бяла Слатина. Със заповед № 471/01.09.2016 г. на Кмета на Община Бяла Слатина е определен
ръководител на операциите на територията на Община Бяла Слатина. Със заповед № 586/10.10.2016
г. на Кмета на Община Бяла Слатина е актуализиран състава на Общински съвет по сигурността.
Със заповед № 639/28.10.2016 г. на Кмета на Община Бяла Слатина е актуализиран състава на
общинския щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в Община Бяла Слатина. Със
заповед № 640/28.10.2016 г. на Кмета на Община Бяла Слатина е актуализиран състава на щаба за
координиране на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при усложнена
зимна обстановка на територията на Община Бяла Слатина. Актуализиран е ПЛАН за действие при
“снегонавявания и обледяване“ в Община Бяла Слатина, който е част от ПЛАН за защита при
бедствия в Община Бяла Слатина. Със заповед № 667/04.11.2016 г. на Кмета на Община Бяла
Слатина е създадена организация за наблюдение на реките, язовирите, рибарниците, каналите и
деретата на територията на общината през зимата на 2016/2017г. и през 2017г.
На 28.10.2016 г., от служители на РДПБЗН – Враца бе извършена проверка на Общинския
план за защита при бедствия, условията за съхранение на таблетките калиев йодид и разчетите за
раздаването им, условията за съхранение и обслужване на индивидуалните средства за защита за
населението, и актуалността на логистичната схема за раздаването им.
Издадена е заповед № 645/31.10.2016 г. на Кмета на Община Бяла Слатина за осигуряване
пожарната безопасност в Община Бяла Слатина през есенно-зимния сезон 2016-2017г.
Внесена е докладна с предложение за планиране в бюджет 2017 г. на финансови средства за
изпълнение задълженията, съгласно чл.65, (1) от Закон за защита при бедствия.
За правилната профилактика и свеждането до минимум на щетите при евентуално
бедствие, от особено значение са подготовката, знанията и уменията не само на ръководството и
длъжностните лица, но и на цялото население.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 6(1)т.13, чл.14 и чл.65 от Закон за защита при
бедствия, и във връзка със Заповед РД-18-К14/14.10.2016 г. на Областен управител на Област
Враца, с оглед предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението
и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка през сезон 2016-2017 г., в изпълнение на
заповед № 641/28.10.2016 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, на 01.11.2016 г. /вторник/ от 14,00
часа в залата на Общинския съвет - Община Бяла Слатина, се проведе заседание и обучение на
общинския щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в Община Бяла Слатина, назначен
със заповед № 639/28.10.2016 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, и на щаба за координиране на
спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) при усложнена зимна
обстановка на територията на Община Бяла Слатина, назначен със заповед № 640/28.10.2016 г. на
Кмета на Община Бяла Слатина. Разгледани и дискутирани бяха следните теми и въпроси:
- Закон за защита при бедствия, изм. и доп. ДВ, бр. 51 от 05.07.2016 г. – основни цели,
задачи, задължения на органите на изпълнителната власт;
- План за защита при бедствия в Община Бяла Слатина – структура, съдържание;
- План за действие при снегонавявания и обледяване в Община Бяла Слатина;
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План за работата на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на
Община Бяла Слатина;
- Функционални задължения на членовете на щаба за изпълнение на общинския план за
защита при бедствия и за взаимодействие на Община Бяла Слатина.
- Обсъждане на готовността за работа през зимен сезон 2016 – 2017 г., организацията,
ресурсите и възможноститите с които се разполага.
- Разни.
На членовете на щаба предварително бяха предоставени ксерокопия от разглежданите
документи.
Обсъдени бяха и задачите, разпоредени от Областния управител на област Враца със заповед
№ РД-18-К-14/14.10.2016г., готовността за работа през зимния сезон, организацията, ресурсите и
възможноститите с които се разполага. Поставени и обсъдени бяха и въпроси, свързани с текущата
дейност на присъстващите.
Независимо от направеното смятаме, че не е достатъчно обучението на органите за
управление, силите за реагиране и населението.
На територията на община Бяла Слатина все още няма изградено доброволно
формирование съгласно Глава четвърта, раздел ІІІ „Доброволни формирования” от Закона за защита
при бедствия.
През 2014г. се организира информационно-разяснителна кампания и се създаде
необходимата организация по приемане на документите на кандидати за доброволци. За всичко
това бе разработен и утвърден план, на основание Заповед №57/17.02.2014г. на Кмета на общината
и решение № 651/28.11.2013г. на Общинския съвет - Бяла Слатина. По решение но Общинския
съвет, ДФ ще се изгради първоначално от 12 доброволци и наименованието на ДФ ще е – ДФ
„Скът”-Бяла Слатина.
Въпреки проведената информационна кампания, както и всички други дейности свързани
с изграждането на ДФ, то ние не можахме да го създадем. Основна причина за това е липсата на
желаещи подходящи кандидати за доброволци.
Ние сме дълбоко убедени от необходимостта и ползата от създаването на такова
формирование, въпреки, че с изменението на ЗЗБ от 05.07.2016 г., задължително се създават
доброволни формирования в общини с население до 20000 души, и през 2017г. ще направим всичко
необходимо, за да го сформираме, оборудваме, обучим и поддържаме в постоянна готовност.
-

През м. декември 2015 г., съгласно Заповед № РД-160/27.11.2015 г. на Областния
управител на Област Враца, бе извършена проверка на общото състояние на пунктовете за
управление и дежурната стая в общината. За резултатите от проверката, в общината е получен
протокол с вх. № 0601-269/23.12.2015 г. Дадените предписания за дежурната стая в общината бяха
изпълнени през 2016 г.
ПО ЗАЩИТАТА ПРИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ.
В Община Бяла Слатина е създадена необходимата организация за своевременно
оповестяване и информиране на населението при възникване на радиационна авария в АЕЦ
Козлодуй.
При подаване на сигнал до Оперативния дежурен по Об.СС в Община Бяла Слатина за
радиационна авария, веднага се информират кметовете на населените места във втора подзона
/селата Алтимир, Галиче, Бърдарски геран и Търнава/ и автоматично се подава сигнал за
задействане на сирените със сигнал за „Въздушна опасност”. Задействат се всички налични
средства за оповестяване и информиране, като - мобилни сирени, кабелна телевизия социални
мрежи. Операторите на местната кабелна телевизия започват излъчването на тематичен
оповестителен, предварително подготвен текст, както и указания за действия и поведение на
населението.
При ОД по Об.СС има списъци с телефоните на ръководителите на обектите, където
работят и се събират повече хора. Тези ръководители се оповестяват, ако аварията е в работно
време, а те от своя страна оповестяват останалите граждани в обекта.
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Оповестяването и информирането на населението продължава и чрез обществените
електронни средства за масово осведомяване – БНТ, БНР и др.
В изпълнение на законовите разпоредби, а именно, че: Индивидуалните средства за йодна
профилактика на населението се планират, закупуват, подновяват и предоставят в собственост на
общините от МВР, то през 2012г. таблетките калиев йодид в общината бяха подновени /старите
бяха с изтекъл срок на годност/ и сега населението на общината намиращо се във втора подзона е
100% осигурено.
На населението живущо във втора подзона, преди повече от 20 години са раздавани
противогази, които вече са неизползваеми, тъй като повечето са унищожени, скъсани и захвърлени
по тавани и мазета. Реално населението във втора подзона не притежава годни индивидуални
средства за защита. Същото е и положението с ИСЗ на останалото население в общината, както и за
работниците и служителите на търговските дружества и еднолични търговци.
Сега в гр. Бяла Слатина се съхраняват 2190 противогази БСС-МО4у, 260 противогази ГП1, 3020 детски противогази ДП-1, 720 респиратори МП 70 и 157 детски камери ДК72. В селата на
общината, които са извън ЗНЗМ не се съхраняват ИСЗ.
За колективни средства за защита в общината ще се използват само помещения от
жилищния и стопанския сектор, които предварително не са уточнявани и херметизирани.
Сериозни проблеми ще възникнат при евентуално спиране на електрозахранването. Тогава
цялата техника работеща с ел. енергия ще стане неизползваема.
Тъй като голяма част от територията на общината попада в 30-километровата зона на АЕЦ
„Козлодуй”, редно е в центъра на гр. Бяла Слатина да се монтира информационно табло, което
постоянно да информира населението за радиационната чистота на околната среда. Това е нужно,
тъй като в гр.Бяла Слатина, при евентуална радиационна авария, ще се организират и провеждат
всички защитни мероприятия, касаещи кметствата от общината, намиращи се във втора подзона.
Такова табло ще допринесе за по-добра информираност и спокойствие на населението. Изпратихме
писмена молба до ръководството на АЕЦ „Козлодуй” да ни предоставят такова табло, но те учтиво
ни отказаха.
ПО ЗАЩИТАТА ОТ НАВОДНЕНИЯ
На територията на община Бяла Слатина има следните водни обекти:- язовири – 16 бр.,
рибарници – 35 бр., блата – 2 бр.
В утвърдения на 04.04.2016 г. от Министъра на вътрешните работи Списък на
потенциално опасните язовири на територията на Република България за 2016 г., за област Враца, са
включени 4 бр. язовира, намиращи се на територията на община Бяла Слатина. Три от тях: яз.
„Соколаре 1“ с. Соколаре, яз. „Руменя“ с. Търнава и яз. „Драшан2“ с. Драшан са общинска
собственост. Яз. „Девец“ с. Габаре е собственост на „Напоителни системи“.
Периодично през годината, от служители от Общинска администрация - Б. Слатина, се
извършваха проверки на състоянието на водоемите на територията на общината.
На 10.02.2016 г., комисия с представители от ДАМТН – Главна дирекция “Надзор на
язовирните стени и съоръженията към тях“, от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ и от Община Бяла Слатина, извършиха оглед на състоянието на 4 бр.
язовири: “Търнак“ - с. Търнак, “Руменя“ - с. Търнава, “Драшан 1“ - с. Драшан, “Градините“ - с.
Буковец.
На 22.03.2016 г., комисия в същия състав, извършиха оглед на състоянието на 6 бр. язовири:
“Лековит кладенец“ - с. Търнава, “Кокошарника“ - с. Соколаре, “Соколаре 1“ - с. Соколаре“,
„Враняк“ - с. Враняк, “Марин дол“ - с. Комарево, “Градините 1“ - с. Тлачене.
За констатациите по време на огледите са съставени и връчени Констативни протоколи с
конкретни срокове за изпълнение на предписаните мероприятия. Внесена е докладна, рег. № 120012-8/29.03.2016г. в Община Бяла Слатина. Издадена от кмета на Община Бяла Слатина е заповед №
191/31.03.2016 г. за предприемане мерки за изпълнение на мероприятията.
На 13 и 14.05.2016 г., междуведомствена комисия, назначена със Заповед № РД-18-К-6 от
04.05.2016 г. на Областния управител на област Враца, извърши проверка на състоянието на 6 бр.
язовири: “Драшан 2“ - с. Драшан, “Соколаре 1“ - с. Соколаре, “Под селото“ - с. Соколаре, “Марин
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дол“ - с. Комарево, “Руменя“ - с. Търнава, “Лековит кладенец“ - с. Търнава. Протоколите с
резултатите от проверката са получени в Община Бяла Слатина с вх. № 0601-97-2/07.06.2016 г.
На 09.06.2016 г., комисия с представители от ДАМТН – Главна дирекция “Надзор на
язовирните стени и съоръженията към тях“, от Напоителни системи гр. Мизия и от Община Бяла
Слатина, извършиха оглед на състоянието на 4 бр. язовири: “Попица“ - с. Попица, “Девец“ - с.
Габаре /стопанисва се от Напоителни системи/, “Габаре“ - с. Габаре, “Драшан 1“ - с. Драшан.
Протоколите с резултатите от проверката са получени в Община Бяла Слатина с вх. № 2400-961/13.06.2016 г.
На 16.06.2016 г., комисия в същия състав, извършиха оглед на състоянието на 2 бр. язовири:
“Домуславец“ - с. Буковец и “Лъга“ - с. Буковец. Протоколите с резултатите от проверката са
получени в Община Бяла Слатина с вх. № 2400-242/27.06.2016 г. и вх. № 2400-243/27.06.2016 г.
За констатациите по време на огледите са съставени и връчени Констативни протоколи с
конкретни срокове за изпълнение на предписаните мероприятия. Внесена е докладна, рег. № 060197-3/28.06.2016г. в Община Бяла Слатина. Издадена от кмета на Община Бяла Слатина е заповед №
363/30.06.2016 г. за предприемане мерки за изпълнение на мероприятията.
По Заповед № РД-18-К-12 от 13.09.2016г. на Областния управител на област Враца, на
10.10.2016г., междуведомствена комисия е извършила проверка на потенциално опасни язовири:
„Драшан2“ с. Драшан, “Лековит кладенец“ - с. Търнава, “Соколаре 1“ - с. Соколаре, “Под селото“ с. Соколаре, “Марин дол“ - с. Комарево, “Руменя“ - с. Търнава. С писмо от Областния управител на
област Враца, рег. № 0601-210/24.10.2016г. в Община Бяла Слатина са получени 6 бр. констативни
протоколи от направената проверка.
На 19.10.2016 г., комисия с представители от ДАМТН – Главна дирекция “Надзор на
язовирните стени и съоръженията към тях“ и от Община Бяла Слатина, извършиха оглед на
състоянието на язовир “Марин дол“ - с. Комарево. Протокол с резултатите от проверката е получен
в Община Бяла Слатина с вх. № 2400-393/20.10.2016 г.
На 01.11.2016 г., комисия с представители от ДАМТН – Главна дирекция “Надзор на
язовирните стени и съоръженията към тях“ и от Община Бяла Слатина, извършиха оглед на
състоянието на 3 бр. язовири: “Домуславец“ - с. Буковец, “Лъга“ - с. Буковец, “Попица“ - с. Попица,
на 02.11.2016 г. - оглед на състоянието на 3 бр. язовири: “Кокошарника“ - с. Соколаре, „Враняк“ - с.
Враняк, “Градините 1“ - с. Тлачене, на 07.11.2016 г. - оглед на състоянието на 2 бр. язовири:
“Драшан 1“ - с. Драшан, “Габаре“ - с. Габаре, на 08.11.2016 г. - оглед на състоянието на 2 бр.
язовири: “Търнак“ - с. Търнак, “Градините“ - с. Буковец. Протоколите с резултатите от проверките
са получени в Община Бяла Слатина с вх. № 1200-155/08.11.2016 г.
В изпълнение на предписаните мероприятия са предприети мерки, както следва:
Създадена е организация за наблюдение водните нива на язовирите и се извършва
понижаване, където е необходимо, и поддържане водното ниво в язовирите до 60 – 65 % , като
водното ниво се понижава при нужда, когато не вали. /Заповед № 8/07.01.2016 г.; Заповед №
191/31.03.2016 г.; Заповед № 363/30.06.2016 г.; Заповед № 667/04.11.2016 г./.
Съгласно Заповед № 191/31.03.2016 г. и Заповед № 363/30.06.2016 г., директорът на ОП
“Чистота и строителство“ и кметовете на кметства организираха и се извършиха премахване на
храстовидна и дървесна растителност по водните и въздушните откоси, преливниците, около
основните изпускатели и на 500 метра след язовирните стени. Сериозни затруднения се срещат в
зоните до 500 метра след язовирните стени поради стръмен и труднодъстъпен терен – при: яз.
“Градините“ - с. Буковец, яз.“Драшан 2“ - с. Драшан, яз.“Лековит кладенец“ - с. Търнава.
Продължава процедурата по извеждане от експлоатация на яз. “Марин дол“ с. Комарево и яз.
“Под селото“ с. Соколаре. И двата язовира са изпразнени. Яз. “Под селото“ с. Соколаре е проверен
от свикан със заповед на кмета на общината експертен технически съвет, изготвена е количественостойностна сметка и е подадено Искане до МКВПМС за финансиране. В бюджета на Община Бяла
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Слатина за 2017 г. са заложени средства за изготвяне на работни проекти за извеждане от
експлоатация на двата язовира.
Със Заповед № 310/25.05.2016 г. на Кмета на Община Бяла Слатина се свика комисия, която
проведе експертен технически съвет и извърши оглед и оценка на състоянието на 5 бр. язовири:
“Соколаре 1“ - с. Соколаре, “Кокошарника“ - с. Соколаре, “Под селото“ с. Соколаре, “Руменя“ - с.
Търнава и “Търнак“ - с. Търнак. За резултатите от проверката комисията състави протокол,
придружен със снимков материал, който е представен на Кмета на Община Бяла Слатина с
Докладна вх. № 9300-65/06.06.2016 г. Изготвени бяха и количествено-стойностни сметки за ремонт
и възстановяване на проверените язовири. Поради невъзможност Община Бяла Слатина да
финансира необходимите дейности, с Искане за финансиране, изх. № 3700-41/26.08.2016 г.,
материалите са изпратени до Областния управител на област Враца и до МКВПМС – София.
Предстои, при подходящо време, да се свика комисия, която да проведе експертен
технически съвет и извърши оглед и оценка на състоянието на още 3 бр. язовири: “Домуславец“ - с.
Буковец , “Лъга“ - с. Буковец и “Попица“ - с. Попица. Яз. “Домуславец“ – с. Буковец, повече от 15
години е сух – прокопана дига – терен обрасъл с дървета и храсти. Яз. “Попица“ - с. Попица е с
прокопана дига и водното ниво е ниско.
За 14 бр. язовири има изготвени и утвърдени аварийни планове. В процес на изготвяне е
авариен план и за яз. “Попица“ - с. Попица, който е със статут на язовир /АОС/ от 29.10.2015 г. и
наличната информация за параметрите му е недостатъчна. Предстои оглед от експертен технически
съвет.
Веднага след проверката бяха премахнати мрежите, възпрепятстващи водните маси, в
преливника на яз. “Градините“ - с. Буковец, като е предупреден наемателя да не се поставят повече.
Извърши се възстановяване с насипване на материал, подравняване и уплътняване на
короната на язовири: “Лековит кладенец“ - с. Търнава и “Руменя“ - с. Търнава.
Изпразнени са рибарниците след язовирната стена на яз. “Руменя“ - с. Търнава. На два от
рибарниците са прокопани дигите след източването им, а на другите два рибарника, след източване,
са положени в основите на дигите допълнителни тръби за бързо изпразване на събраната вода. Това
се налага, тъй като двете диги се използват от населението за пътища към земеделските земи до
селото.
Извършена бе пробна манипулация на спирателния кран на основния изпускател на яз.
“Габаре“ с. Габаре. Установено е, че същият работи нормално. Съставен е протокол.
Извърши се чрез специализирана техника продухване и почистване на основния изпускател
на яз. “Градините“ - с. Буковец.
Извърши се почистване на преливните съоръжения на язовири: “Градините“ - с. Буковец,
“Лековит кладенец“ - с. Търнава и “Руменя“ - с. Търнава.
Към момента Община Бяла Слатина е собственик на 16 бр. язовира. Всичките са публична
общинска собственост. За всички има съставени актове за общинска собственост. На територията на
общината се намира и яз. „Девец“ с. Габаре, който е собственост и се стопанисва от Напоителни
системи.
Само за два от язовирите: “Лековит кладенец“ - с. Търнава и “Враняк“ - с. Враняк има
сключени договори за наем, чиито срокове не са изтекли.
Активно се работи по процедурите за предоставяне на концесии на язовири. До момента за 5
бр. язовири: “Градините“ - с. Буковец, “Драшан 2“ - с. Драшан, “Габаре“ - с. Габаре, “Соколаре 1“ с. Соколаре и “Градините 1“ - с. Тлачене са публикувани в Държавен вестник обяви за концесия. За
три от тях е проявен интерес и са закупени и подадени документи – за яз. “Габаре“ - с. Габаре, яз.
“Соколаре 1“ - с. Соколаре и яз. “Градините 1“ - с. Тлачене. Процедурата продължава. Предстои
подписване на концесионни договори.
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До момента за други 3 бр. язовири: “Лековит кладенец“ - с. Търнава, “Руменя“ - с. Търнава и
“Търнак“ - с. Търнак са изготвени концесионни анализи. На 29.09.2016 г. Общински съвет Бяла
Слатина даде съгласие за откриване на процедура за предоставяне на концесия. Обявите за
концесия са публикувани в ДВ и в Националния концесионен регистър. Процедурата продължава.
Във връзка със състояние на речните корита и предприети мерки за почистването им, е
изпълнено:
От комисия, назначена със заповед № 246/21.04.2016 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, е
извършен оглед на състоянието на участъците от речните корита в регулацията на населените места,
на територията на общината. Съставен е констативен протокол, одобрен от кмета на общината и е
изготвена програма за планово почистване, одобрена от кмета на общината. С багер е извършено
почистване коритото и възстановяване проводимостта на: река „Сухо дере“ по ул. „Петко Коташки“ в
участъка на територията на с. Соколаре, река „Гостиля“ в участъка на територията на с. Търнак, река
„Скът“ в участъка на територията на с. Галиче. За изпълнението на мероприятията са съставени
протоколи.
Организирано и контролирано от Областния управител на област Враца, е извършено
планова почистване на речни участъци от р. „Скът“ извън урбанизираните територии в участъци:
след с. Галиче, при моста до с. Комарево, при с. Бъркачево, при отводнително съоръжение с. Попица,
при с. Търнава, при с. Алтимир.
В изпълнение на Заповед № РД-18-К-14/ 14.10.2016г. на Областния управител на област
Враца, е осигурено постоянно наблюдение на речните корита и водоемите, за което има издадена
Заповед № 667/04.11.2016 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.
ПО ЗАЩИТАТА ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНЕ.
В изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и Заповед на Областния
управител за предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и
инфраструктурата при усложнена зимна обстановка през сезон 2016-2017г., в община Бяла Слатина
бяха предприети редица мероприятия, част от които са описани по-горе.
Проведе се работно съвещание на Общинския щаб за изпълнение на Плана за защита при
бедствия, на което членовете докладваха за готовността на поверените им ведомства за справяне с
евентуални снегонавявания и обледявания. Обсъдени бяха задачите, които при необходимост
трябва да изпълняват силите на Единната спасителна система.
Направен бе преглед на подготовката на общината като цяло и на кметствата по отделно
за предприемане на мерки и дейности по преодоляване на възникнали усложнения приз зимния
период. Направи се задълбочена проверка на наличието на горива за отопление, транспорта,
медицинското осигуряване и цялостното състоянието на училищата, детските заведения, и
готовността им за нормални учебни занятия през зимния период.
Съгласно ЗОП е избран изпълнител за зимно почистване на общинските пътища и
уличната мрежа в населените места.
Създадена е организация за постоянно наблюдение и своевременно докладване относно
зимната обстановка в населените места на оперативните дежурни в общината, а те да докладват на
дежурните в Областната администрация.
Оперативен щаб осигуряваше денонощно дежурство в сградата на Община Бяла Слатина
и денонощен контрол на състоянието на общинските пътища и уличната мрежа в населените места
и работата по сгегопочистване и опесъчаване.
Освен техниката, която се използва за почистване при снеговалеж и тази, която е
планирана в Об.ПЗБ е изготвен списък с техника, която може да се използва при усложнена зимна
обстановка. Има организация за взаимна информираност и съвместни действия с РУМВР, РСПБЗН,
МБАЛ, Пътно управление, ВиК и ЧЕЗ в случай на бедствени ситуации, произтичащи от обилни
снеговалежи, снегонавявания и обледявания. Осигурен е запас от хранителни стоки, който ще се
ползва при евентуални бедствени ситуации.
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Общинският съвет прие информация, внесена от Кмета, за предприетите превантивни
мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата при усложнена зимна
обстановка през зимния сезон в община Бяла Слатина.
Със заповед на Кмета на Община Бяла Слатина е създаден щаб за координиране на
СНАВР при усложнена зимна обстановка.
ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ:
Кмет на Община Бяла Слатина
Изготвил:
инж. Тихомир Трифонов
Зам.кмет ОСБА
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