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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
      

  

З А П О В Е Д 
 

№РД-293 
 

гр.Копривщица        25.05.2021 година 

 

 Поради това, че в продължение на 3 (три) дни е прекратено воподаването в 

различни райони на територията на община Копривщица, поради множество аварии 

на водопроводната система, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.49, ал.1 и във 

връзка с чл.65, ал.2, т.3 от Закона за защита при бедствия, 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

1. ОБЯВЯВАМ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на община 

Копривщица. 

2. Начало за въвеждане на бедственото положение: от 17:00 часа на 

25.05.2021 година. 

3. Срок на действие: до отстраняване на авариите и снабдяване на 

населението с вода. 

4. За овладяване на бедственото положение в община Копривщица да 

се изпълнят следните действия: 

4.1. Съвместно с „В и К” ЕООД – София да започнат неотложни аварийно-

възстановителни работи. 

4.2. Да бъде изпратена техника за изкопни работи и възстановяване на 

авариите. 

4.3. Да се извърши качествен анализ на водата, чрез взимане на проби на 

същата от всички водоизточници и резервоари.  

5. За преодоляване на кризисната ситуация сформирам кризисен щаб 

за координация на извършваните неотложни аварийно-възстановителни 

работи, както следва: 

 Ръководител : Бойка Рашкова Дюлгярова – Кмет на община Копривщица; 

 Членове: 1.инж.Иван Николов Лесков – Заместник кмет на община 

Копривщица; 

  2. Николай Дойчев Карагьозов – Секретар на община Копривщица; 

  3. Василка Иванова Стефлекова-Йовкова – Директор на дирекция 

„ФСД” при община Копривщица; 

  4. инж.Османи Сардуи Родригес – Директор на дирекция „ТСУ” при 

община Копривщица; 

  5. Костадин Цветанов Камберов – Технически ръководител на „В и К” 

ЕООД – София – клон Пирдоп; 

  6. Кръстьо Костадинов Тороманов – Полицейски инспектор при ПУ – 

гр.Копривщица; 

  7. Рашко Атанасов Маврудиев – Началник РС ПБЗН - Копривщица 

     

Настоящата заповед да се доведе до знанието на  всички държавни и местни 

органи, ръководители и длъжностни лица, членовете на кризисния щаб и 

населението, за сведение и стриктно изпълнение. 
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Заповедта за обявеното бедствено положение и предприетите мерки да се 

качи на сайта на общината и разлепи на определените за това места на територията 

на община Копривщица. 

 

Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно на Областния 

управител на Софийска област и Министъра на вътрешните работи, съгласно чл.49, 

ал.2 от Закона за защита при бедствия за сведение. 

 

Настоящата заповед влиза в сила незабавно. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

 

 

 

      Кмет на община Копривщица: 

      Бойка Рашкова Дюлгярова 
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