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На основание чл . 49, ал . 1 и чл .65 ал .1 и ал .2 от Закона за защита при бедствия
във връзка с проливни дъждове от 09.12.2021 год. до 1212.2021 год. включително на
територията на, община Гърмен и създалата се усложiiена . обстановка, увредено
имущества и инфраструктура . За провеждане на неотлохски аварийно-възстаковитерни
работи в общината
НАРЕЖДАМ :
1. Обявявам „Бедствено положение" и въвеждам в изпълнение Плана за защита
при бедствия в част „Наводнения " на територията на община Гърмен считано от 1 6 . 30
часа на 12.12.2021 год. до 15.30 часа на 19.12.2021 год .
2. За овладяване на бедствието да се гiристьпи към изпълнение на :
2. 1 . Щабът за изпълнение на Плака за защита при бедствия назначен с моя
Заповед Ns 31 /14.01.2020 год, изменена със Заповед 166/ 10.03.2020 год. да rтремине на
непрекъснат режим на работа.
2.2. Информация за хода на аварийно-възстановителните действия да ми се
представя на всеки два часа.
2.3. Началника на район ВиК клон Гоце Делчев Да организира водоподаването
към селата Балдево, Огняново, Марчево, Гърмен , Дебрен, Дъбница, Хвостяне .
2.4. Директора на „Електроснабдяване " район Гоце Делчев да организира
възстановяването на електрозахранването на курорт Огняновски бани .
II. Не въвеждам временни ограничения , във нръзка с извършването на
неотложни аварийнно-възстановителни работи по предпазната дига на реката.
З. Длъжностките лица за прилагането на предприетите мерки по т. 2 да предават
информация за хода на аварийно-възстановителi іите дейсТвия на всеки два часа.
4. Въвеждам следните ограничения : - затварям пътsi с . Марчево Хотел Делта .
Обявеното бедствено положение и предприетете иерки да се разгласят чрез
средсвата за масова информация и на интернет стракицатn і ia об lцината.
Копие от Настоящата заповед да се изпрати на Министъра на вътрешните работи
и до областния управиfl,ел на област с административек цеiгrьр — град Благоевград,
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