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На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" бр. 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу
начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник РС" бр.
27/2020), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград
(„Сл. лист општине Димитровград“ бр. 1/21) бр. 82-2/2021-16 од 11.01.2021. године, Штаб за
ванредне ситуације општине Димитровград, на телефонској седници одржаној дана
26.01.2021. године, донео је:

ЗАКЉУЧАК
којим се предлаже Председнику општине да укине ванредну ситуацију
на територији општине Димитровград
Щабът за извънредни ситуации на Община Цариброд, въз основа на оценката на риска и
очакваното по-нататъшно развитие на обстановката в района, застрашен от опасността от
природни бедствия - наводнения и поройни води, предлага на кмета на Цариброд да

- ПРЕКРАТИ извънредното положение на територията на община Цариброд.
Мотиви
Предлага се премахване на извънредната ситуация на територията на община
Цариброд поради прекратяване на опасността от природни бедствия – наводнения и
поройни води в община Цариброд. Поради прекратяване на опасността не е необходимо да
се прилагат мерки за защита и спасяване от бедствия. В подкрепа на това е Докладът на
Института по обществено здраве Пирот от 25.01.2021 г. в който е посочено, че след
намаляване на мътността в изворната вода, три последователни дни (18 януари, 19 януари
и 20 януари 2021 г.) са вземани проби от вода от обществената водопроводна мрежа на ОП
„Комуналац” Цариброд в съответствие с Правилника за дезинфекция и инспекция на водите
за напитки ("Служебен вестник на РС, № 60/81") и че след извършени микробиологични и
физико-химични изследвания е констатирано, че всички водни проби от мрежата на
общественото водоснабдяване Цариброд са хигиенични и че от 25.01.2021г. водата може да
се използва за пиене и приготвяне на храна.
При създалата се ситуация не се налага въвеждане и прилагане на мерки на
територията на община Цариброд от Щаба за извънредни ситуации на Община Цариброд.
В чл.43, ал.1, т.7 от Закона за намаляване на риска от бедствия и управление при
извънредни

ситуации

("Служебен

вестник

на

РС"

№

87/2018

г.)

е

предвидена

компетентността на Щаба за извънредни ситуации да оценява заплахата от извънредна
ситуация и да представя предложение за обявяване и отмяна на извънредно положение.
В чл. 10 от Указа за състава, начина и организацията на работата на щабовете за
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извънредни ситуации ("Служебен вестник на РС", № 27/2020 г.) се определят дейностите на
Щаба за извънредни ситуации в оперативната фаза.
Въз основа на всичко изложено се посочва, че причините, поради които е въведена
извънредна ситуация, са отпаднали, поради което Общинският щаб за извънредни ситуации
взема решение по реда на диспозитивната клауза на настоящото Заключение.

Доставя се до:
- Кмета на община Цариброд,
-Областен щаб за извънредни ситуации на Административен район Пирот-Пирот,
- архив на Щаба за извънредни ситуации на Община Цариброд.

№ 06-8/2021-17/1
В Цариброд,
на 26.01.2021 г.

ЩАБ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД

КОМАНДЪР НА ЩАБА
Владица Димитров с.р.
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Република Сърбия
ОБЩИНА ЦАРИБРОД
КМЕТ НА ОБЩИНАТА
№ 82-5/2021-16
Дата: 26.01.2021г.
ЦАРИБРОД
На основание чл.39, ал.1, т.5 от Закона за намаляване на риска от бедствия и управление
при извънредни ситуации ("Служебен вестник на РС", № 87/2018 г.), чл.20, ал.1, т.8 и чл.44,
ал.1 т. 5 от Закона за местното самоуправление ("Служебен вестник на РС", № 129/2007,
83/2014 - др. закон 101/2016 - др. закон и 47/2018) и чл. 59, ал. 1, т. 15. Устав на Община
Цариброд ("Служебен вестник на Община Цариброд" № 6/19), на основание Заключение на
Общинския щаб за извънредни ситуации № 06-8/2021-17/1 от 26.01.2021г. кметът на
Община Цариброд взе
Р Е Ш Е Н И Е
за прекратяване на извънредна ситуация на територията на община Цариброд
ПРЕКРАТЯВА се извънредната ситуация на територията на община Цариброд, обявена
с Решението за обявяване на извънредна ситуация на територията на община
Цариброд поради природни бедствия - наводнения и поройни води, тъй като са
налице причините за обявяване и спряли.
С влизане в сила на това Решение, се отменя Решението за обявяване на
извънредна ситуация на територията на Община Цариброд ("Служебен вестник на
Община Цариброд" № 1/21) № 82-2 / 2021-16 от 11.01.2021г.
Настоящото Решение се доставя до Областния щаб за извънредни ситуации на
Административен район Пирот - Пирот, Държавния щаб за извънредни ситуации сектор "Аварийни ситуации", отдел "Аварийни ситуации" - Пирот, публични
предприятия, институции и други участници в мерките за защита и спасяване.
Настоящото решение влиза в сила от деня на приемането му и се публикува в
"Служебен вестник на Община Цариброд".
Мотиви
На 26.01.2021г. Щабът за извънредни ситуации на Община Цариброд, със Заключение №
06-8/2021-17/1 предлага прекратяване на извънредната ситуация на територията на община
Цариброд, тъй като е спряла опасността от природни бедствия - наводнения и поройни
води. В Заключението се посочва още, че не е необходимо да се прилагат мерки за защита
и спасяване от природни бедствия. В подкрепа на това е представен Отчетът на Института
по обществено здраве Пирот от 25 януари 2021 г. в който е посочено, че след намаляване
на мътността в изворната вода, водата от обществената водопроводна мрежа на ОП
„Комуналац” Цариброд, изследвана три последователни дни (18 януари, 19 януари и 20
януари 2021 г.) е в съответствие с Правилника за дезинфекция и инспекция на питейната
вода ("Служебен вестник на РС, № 60/81") и че след извършени микробиологични и физикохимични изследвания е установено, че всички водни проби от обществената водопроводна
мрежа Цариброд са хигиенични и че от 25.01.2021г. водата може да се използва за пиене и
приготвяне на храна. Поради всичко изложено, Щабът за извънредни ситуации на Община
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Цариброд предлага на кмета на Община Цариброд прекратяване на извънредната ситуация
на територията на Община Цариброд.
В чл.39, ал.1, т.5 от Закона за намаляване на риска от бедствия и управление на
извънредните ситуации ("Служебен вестник на РС", бр. 87/2018 г.) е предвидено, че
бедственото положение на територията на общината се обявява и отменя от кмет по
предложение на Общинския щаб за извънредни ситуации.
чл.20, ал.1, т.8 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление ("Служебен вестник
на РС", № 129/2007, 83/2014 - др. закон 101/2016 - др. закон и 47/2018 г.) определя, че
Общината чрез своите органи, в съответствие с Конституцията и закона може да бъде
защитена от природни и други бедствия и че Кметът на Общината приема отделни актове,
за които е упълномощен със закон, устав или решение на ОбС.
В чл.59, ал.1, т.15 от Устава на Община Цариброд ("Служебен вестник на Община
Цариброд" № 6/19) е предвидено, че Кметът на Община Цариброд взема решение за
обявяване и премахване на изжънредна ситуация, по предложение на Общинския щаб за
извънредни ситуации .
Предвид всичко изложено по-горе и въз основа на оценка на риска и очаквано по-нататъшно
развитие на ситуацията в община Цариброд се прецени, че предложението за прекратяване
на извънредното положение в община Цариброд е обосновано и взето е решение като в
диспозитива.
ОБЩИНА ЦАРИБРОД

КМЕТ НА ОБЩИНАТА
Владица Димитров с.р.
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