ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 537
взето с Протокол № 47 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 17.12.2014 година

По т. 8 от дневния ред „Други – предприемане на действия и мерки за
предотвратяване опасността от наводнения вследствие повишаване нивото на
река Марица ”
на основание: Чл. 21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
Общински съвет – Садово
Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА следната Декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ
от общинските съветници в Общински съвет – Садово
Уважаеми госпожи и господа,
Обръщаме се към Вас, за да изразим притесненията си, че в следствие на
обилните валежи и повишаване нивото на водата на река Марица във участъка й в
землищата на селата Поповица и Милево, община Садово е нарушен брега на
реката в тези участъци. Водата е достигнала дигата. Това ще доведе, според нас,
до наводнения на двете населени места, включително и до населени места от
община Първомай, което ще застраши живота и имуществото на населението в
тези села.
Въпреки писменото сезиране на управителя на „Напоителни системи”
ЕАД – гр. Пловдив с писмо с изх. № 62-00-408 от 10.11.2014 година от кмета на
общината Садово до настоящия момент не са предприети действия за
предотвратяване на реалната опасност от наводнение. Единственото, което е
направено до момента от страна на компетентните органи, е участието им в

комисия, организирана от страна на Общинска администрация – гр. Садово, за
констатиране на проблема.
Обръщаме се към Вас с молба, тъй като решението на този въпрос не е в
правомощията и възможностите на община Садово, за да предприемете
неотложни действия с оглед компетентността си, и да се предотврати опасността
от реално наводнение на двете населени места.
2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да изпрати настоящата
Декларация на следните институции: Министерски съвет на Република България,
Министъра на земеделието и храните, Министъра на околната среда и водите,
Директора на Басейнова дирекция – Източно-беломорски район, Областен
управител на област с административен център Пловдив и Управителя на
„Напоителни системи” ЕАД гр. Пловдив.
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