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З А П О В Е Д 

№ 463 

гр. Годеч, 04.11.2019 г. 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с извършени лабораторни анализи на водата от обществени 

чешми и писмо от Регионална здравна инспекция – Софийска област постъпило в 

деловодството на Община Годеч с вх. № 32-00-35 от 01.11.2019 г. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Разрешавам ползването на вода за питейно-битови цели от чешма ,,Врелото”, 

намираща се в кв. ,,Молак”, в гр. Годеч, община Годеч и от чешма, намираща се в 

местността ,,Балач”, в землището на ,,Бучин проход”, община Костинброд. 

Съгласно сертификати за контрол 2119 от 18.10.2019 г. и 2120 от 18.10.2019 г., 

водата отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели. 

 

II. Забранявам ползването на вода предназначена за питейно-битови цели от чешмите  

,,Маерица” и ,,Връмбич”, намиращи се в кв. ,,Трап”, в гр. Годеч, община Годеч и 

чешма ,,Воднички дол”, намираща се на ул. ,,Височка” в гр. Годеч, община Годеч. 

Съгласно сертификати за контрол 2116 от 18.10.2019 г., 2117 от 18.10.2019 г. и 2118 

от 18.10.2019 г. водата не съответства на нормативните изисквания по 

микробиологични показатели. 

 

III. Възлагам на Емилия Николова, старши експерт в дирекция ТУЕП и Ани 

Аспарухова, старши експерт в дирекция СДОКМДТ да изготвят и поставят  

временни табели, отразяващи състоянието на водата. 
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IV. Възлагам на Мариана Динчева, изпълнител в дирекция СДОКМДТ да извърши 

поръча за изработване на три броя постоянни табели, отразяващи състоянието на 

водата. 

 

V. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община 

Годеч. 

 

       Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.  

 

 

 

 

 

              

НАДЯ СОТИРОВА /П/ 

ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

Съгл. Решение на ОбС № 89 по Протокол от 13.09.2019 г. 

 

 

Съгласувал: /П/ 

Инж. Ангел Ангелов, 

Директор на Дирекция  ,,ТУЕП” 

 

 

Изготвил: /П/ 

Емилия Николова, 

Ст. експерт ,,Екология” към Община Годеч 

 

                                                                                                                                                                 

                            

                                         


