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Р е п у б л и к а  С ъ р б и я 
ОБЩИНА ЦАРИБРОД 
КМЕТ НА ОБЩИНАТА 
№ 82-2/2021-16 
Дата:11.01.2021. година 
ЦАРИБРОД 

На основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за намаляване на риска от бедствия и управление 
при извънредно положение („Служебен вестник на РС“ No 87/2018), чл. 20, ал. 1, т. 8 и чл. 
44, ал. 1 точка 5. Закон за местното самоуправление („Служебен вестник на РС“, № 
129/2007, 83/2014 - друг закон 101/2016 - друг закон и 47/2018), член 53, алинея 4 от Закона 
за водите, член "Служебен вестник на РС", No 30/2010 93/2012, 101/2016,95/2018 и 95/2018 - 
друг закон), 59, алинея 1, т. 15 от Устава на Община Цариброд ("Служебен вестник на 
общината") Цариброд "No 6/19) и Оперативния план за защита от наводнения на 
територията на Община Цариброд за води от втори ред за 2020 г. ("Служебен вестник на 
Община Цариброд "No (6/20), кметът на Община Цариброд, на 11.01.2021 г., взе: 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

За въвеждане на извънредно положение на територията на община Цариброд  
 

 
ВЪВЕЖДА СЕ извънредно положение на територията на община Цариброд, поради 

природни бедствия - наводнения и порои.  
 

Общинският щаб за извънредно положение е разпореден да приложи мерки за 
евентуална защита, спасяване и евакуация на населението, намаляване на риска от 
бъдещи извънредни положения, наблюдение на организацията и функционирането 
на санирането на застрашените населени места и зони.  
 
Общинският щаб за извънредно положение трябва своевременно да информира 
населението за рисковете и опасностите, както и за предприетите мерки. 
 

Общинското предприятие „Комуналац“ Цариброд е длъжно, в сътрудничество с 
Общинския щаб за извънредно положение, да организира оптималното ангажиране 
на хора и материални ресурси в случай на необходимост от действия поради 
наводнения и порои на територията на Община Цариброд. 
 
Юридическите лица, компетентните служби, публичните дружества и др. са длъжни 
да изпълняват Решенията, които трябва да се вземат от щаба за извънредни 
положения с цел прилагане на мерки за защита и спасяване на застрашено 
население, материални и културни блага, животни, с цел намаляване на последици 
от природни бедствия. 
 

Настоящото решение се представя до правителството на Република Сърбия, 
Полицейския участък Димитровград, Окръжен щаб за извънредни положения на 
административния район Пирот, Републикански щаб по извънредни ситуации - 
Сектор за извънредни ситуации, Отдел за извънредни ситуации в Пирот, обществени 
предприятия, институции и други участници в мерките за защита и спасяване. 
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Настоящото Решение влиза в сила в дена на публикуването му в Служебен вестин на 

община Цариброд.  
 

П о я с н е н и е  
 

 На 11.01.2020 г. Щаб за извънредно положение на Община Цариброд, Заключение № 
06-3 / 2020-17/1, предложи обявяване на извънредно положение на територията на община 
Цариброд, с цел предприемане на спешни и оперативни мерки за защита и спасяване на 
територията на община Цариброд поради наводнения и порои . 
 Член 39, ал. 1, т. 5 от Закона за намаляване на риска от бедствия и управление на 
извънредни полозения („Служебен вестник на РС“ No 87/2018) предвижда, че извънредното 
положение за територията на общината се обявява и премахва от Кмета, по предложение 
на Общинския щаб за извънредни положения.  
 Член 59, алинея 1, т. 15 от Устава на Община Цариброд („Служебен вестник на 
Община Цариброд“ No 6/19) предвижда, че кметът на Община Цариброд взема решение за 
обявяване и премахване на извънредно положение по предложение на Общинския щаб за 
извънредни положения. 
Член 53, алинея 4 от Закона за водите на член ("Служебен вестник на РС", № 30/2010. 
93/2012, 101/2016,95/2018 и 95/2018 - друг закон) предвижда, че за водите от втори ред 
защита от наводнения се организира и изпълнява от звеното на местното самоуправление в 
съответствие с Общия план за защита от наводнения и Оперативния план за защита от 
наводнения. 
 Имайки предвид всичко по-горе посочено и особено, че населението, материалните и 
културните блага са застрашени от наводнения и порои, засегнали територията на община 
Цариброд, беше определено, че предложението за обявяване на извънредно положение в 
община Цариброд Димитровград е основателно и взето е решение като в диспозитива. 
 
  
 

                                                                                      КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД  
                                                                                                 Владица Димитров с. р. 
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На основание чл.39, ал.1, т.5, 43, ал.1, т 7. Закон за намаляване на риска от бедствия и 
управление при извънредно положение ("Служебен вестник на РС" No 87/2018), член 10 от 
Указа за състава, начина и организацията на работата на щабовете за извънредни 
положения ("Служебен вестник вестник на РС", No 87/2018), чл. 4. От Решението за 
образуване на Общински щаб за извънредно  положение на територията на Община 
Цариброд („Служебен вестник на Община Цариброд“ No 3/18), на извънредна сесия, 
проведена на 11 януари 2021 г. година Общинският щаб за извънредно положение в община 
Цариброд, прие:  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
с което се предлага на кмета на община Цариброд обявяване на извънредно 

положение на на територията на община Цариброд  
 

 
Щабът за извънредно положение въз основа на оценката на риска и очакваното по -

нататъшно развитие на ситуацията в зоната, застрашена от наводнения и порои, 
предлага на кмета на Цариброд да: 

 
- ОБЯВИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ  на територията на община Цариброд с цел 
Предприемане на спешни мерки за защита и спасяване на територията на община 
Цариброд.   
 

Щабът редовно ще информира и уведомява населението и обществеността за всички 
важни факти от значение за защита и спасяване.  

 
П о я с н е н и е  

 
 Предлага се въвеждане на извънредно положение, тъй като територията на община 
Цариброд е засегната от тежки наводнения и порои, които заплашват да застрашат 
населението и да причинят големи материални и нематериални щети на населението, 
стоките и животните. 
 Член 39, ал. 1, т. 5 от Закона за намаляване на риска от бедствия и управление при 
извънредно положение („Служебен вестник на РС“ No 87/2018) предвижда, че извънредното 
положение за територията на общината се обявява и премахва от Кмета, по предложение 
на Общински щаб за извънредно положение. 
 Чл. 43, ал. 1, т. 7. Законът за намаляване на риска от бедствия и управление при 
извънредно положение ("Служебен вестник на РС" No 87/2018) предписва обхвата на 
работата на общинския щаб за извънредно положение, който включва, наред с другото, 
оценка на заплахата от извънредно полозение и подаване на предложения.да се обяви и 
отмени извънредното положение. 
Имайки предвид всичко по–горе посоено, се приема заключението като в диспозитива. 
 
 Доставя се до: 
- кмета 
- Окръжен щаб за извънредни ситуации 
- Архив на щаба за извънредни ситуации 
 
 
№ 06-3/2021-17/1 
Дата: 11.01.2021.године 
 
 
                                                    КОМЕНДАНТ НА ЩАБА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ   
                                                                                   Владица Димитров с. р. 
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