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СОА21-ВК66-9450-[3]/12.0...

РЕГ. №
Подписано от: Asya Lyubchova Milanova

ЧРЕЗ Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
Г-Н БОРИС МИЛЧЕВ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Относно: Питане с рег. № СОА21-ВК66-9450/11.10.2021 г.
Уважаеми г-н Милчев,
В отговор на поставените в питането въпроси Ви предоставям следната информация:
Дейностите по водоснабдяването, както и обектите, свързани с питейно битовото
водоснабдяване и осигуряване на питейна вода за гражданите на Столична община са от
стратегическо значение и поддържането на висока степен на сигурност в тях е важно
обстоятелство. Към момента водосъбирателните съоръжения продължават да се охраняват по
договор, изпълняван от СДВР, останалите обекти се охраняват по реда на Закона за частна
охранителна дейност. Структурите на МВР разполагат с необходимия ресурс и професионална
подготовка и при изпълнението на своите задължения могат да взаимодействат с всички
държавни институции при необходимост. Правомощията на полицейските служители при
осъществяване на дейността в нормална или извънредна обстановка са пряко насочени към
защита на обектите, опазване на обществения ред и сигурността на гражданите.
Правомощията на частните охранителни фирми са насочени основно към опазване на
охраняваното имущество и при възникване на рискови ситуации се търси съдействието на
полицейските органи.
За поддържане на висока степен на сигурност на обектите, свързани с осигуряване на
питейна вода и с оглед тяхното значение за гражданите на Столична община позицията, която
като кмет защитавам е, че обектите на „Софийска вода“ АД, които са от стратегическо
значение следва да продължават да се охраняват от органите на МВР.
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Каквато и да е промяна в организацията на охраната и на персонала за физическа защита,
би могло да се извърши при стриктно спазване на действащата нормативна уредба и съобразно
резултатите от извършени охранителни обследвания от компетентните правоохранителни
държавни институции.
С УВАЖЕНИЕ,
12.1.2022 г.
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Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Yordanka Asenova Fandakova
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