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ЗАПОВЕД
№ 204
11.06.2022, гр. Вършец

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, във връзка
с чл. 51, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3, и чл. 65, ал. 2, т. 3 от същия, относно провеждане на неотложни
аварийно - възстановителни работи в следствие на усложнената метеорологична обстановка на
територията на Община Вършец, с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на
последствията от възникналото наводнение на 11.06.2022 г.
ОБЯВЯВАМ:
I. ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на община Вършец за
района на гр. Вършец, с. Долно Озирово и с. Горно Озирово.
Частичното бедствено положение се налага поради възникване на следната ситуация:
1.На 11.06.2022 г. на територията на община Вършец е констатирано значително
количество интензивни валежи, в резултат на което се е повишило драстично нивото на р. Ботуня
в регулационните граници на гр. Вършец. В резултат на рязкото покачване на нивото на р.
„Ботуня“ е отнесен пешеходен мост/пасарелка/ свързващ ул. „Ботуня“ и ул. „Хисаря“, частично
е отнесена корекцията на р. „Ботуня“ в района на Балнеоложкия парк до сградата на Фитнеса.
Нанесени са щети на моста свързващ гр. Вършец и кв. „Изток“ , като са отнесени част от
предпазните парапети, има нанесени клони, дървета и други наносни материали, като водата
прелива над пътното платно. Подадени са сигнали за наводнени мазета и сутерени на къщи.
Водата е излязла от коритото на река р. „Ботуня“ и е заляла част от републикански път III-162
под с. Стояново в посока гр. Враца и гр. Монтана.
В района на с. Долно Озирово /в рамките на населеното място/ е отнесен пешеходен мост
на р. „Черна“ свързващ селото с м. „Козарника“, като същия е изцяло неизползваем. Други два
пешеходни моста са заляти, като водата минава над парапетите на същите.
В района на с. Горно Озирово р. „Черна“ е излязла от коритото си, като е заляла част от
населеното място в горната част на селото.
Вследствие на падналия пороен дъжд и възникналата усложнена обстановка през последното
денонощие на територията на община Вършец са нанесени сериозни щети, като сериозно е
нарушен нормалния ритъм на живот на населението.
2. Въвеждам в изпълнение план за защита при бедствия на територията на община Вършец
в част „Наводнения".
3. Определям длъжностно лице отговорно за предприемане на необходимите действия –
Петър Стефанов – заместник кмет на община Вършец.
4. Общинския съвет по сигурност и щаба за изпълнение на общински план за защита при
бедствия при необходимост да работят в непрекъснат режим на работа.
5. Информация за хода на аварийните действия да ми се предоставя на всеки час.
6. При нужда с моя заповед да бъдат привлечени допълнителни сили и средства
включени в Общински план за защита при бедствия.
7. Постъпилите сигнали да се разпределят по компетентност за ограничаване и
отстраняване на щетите.
8. След първоначалния оглед Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за
защита при бедствие да се събере за анализ и оценка на щетите.
II. Въвеждам следните временни ограничения, във връзка със извършване на

неотложни аварийно-възстановителни работи, ограничаване на последствията от
възникналото бедствие и опазване живота и здравето на населението:
 Ограничавам временно движението в участък на моста за кв. „Изток“, гр. Вършец с цел
избягване на инциденти и извършването на спешни и неотложни дейности за ремонт и
възстановяване на моста;
 Ограничавам временно движението по пешеходната алея на корекцията на р. „Ботуня“ в
участъка от моста при градската баня до моста на м. „Бук“;
 Ограничавам временно движението по пешеходните мостове на р. „Черна“ в с. Долно
Озирово.
III. Начало на бедственото положение: 15:00 ч. на 11.06.2022 г.
Срок на действие на бедственото положение -до изричната му отмяна.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица за сведение и
изпълнение.
Обявеното бедствено положение и въведените временни ограничения да се разгласят чрез
средствата за масово осведомяване, като заповедта се публикува на сайта на община Вършец.
Копие от заповедта да се изпрати незабавно на министъра на вътрешните работи и
областния управител.

Ivan
Mihaylov
Инж. Иван Лазаров Lazarov
Кмет на община Вършец
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