РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

от заседание на Областен щаб за изпълнение на областния план за защита
при бедствия, състояло се на 24 февруари 2017 г., 10 часа.

Днес, 24 февруари 2017 г. от 10 часа в зала Струма, находяща се на партерния
етаж на Областна администрация – Перник, се проведе заседание на Областния щаб
за изпълнение на областния план за защита при бедствия, на което присъстваха:

Председател: Г-н Васил Михайлов – областен управител на област Перник
Цветана Пиралкова – Главен секретар
Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС
Стефка Петрова – директор на дирекция АКРРДС
Петко Петков – главен специалист ОМП

Денислав Захариев – зам.-кмет на община Перник
Олег Тодоров – община Радомир
Любляна Петрова – гл. специалист ОМП община Брезник
Марин Първанов – община Трън
Илиан Илиев – община Ковачевци
Антон Георгиев – ХТР – Перник, „Напоителни системи“ ЕАД
Марио Картулев – началник сектор ПКР – РДПБЗН – Перник
Ясен Кацаров – „Топлофикация Перник“ – АД
Слави Лазов – сектор „Пътна полиция“ ОДМВР – Перник
Митко Митков – ОДМВР - Перник
Румен Сачански – ОПУ – Перник
Иван Витанов – ВиК Перник

Заседанието бе открито в 10 часа от председателя г-н Васил Михайлов. След
като се установи наличието на кворум от присъстващите членове, бе пристъпено към
дискусия на основните точки по дневния ред:
1. Откриване на заседанието.

2. Доклад на собствениците на хидротехнически съоръжения за:
-

-

-

-

-

-

-

Кметове на общини
състоянието
на
инженерно-техническите
съоръжения
на
язовирите,
собственост на общините; воден обем и/или ниво в язовирите, сключен
договор с оператор на язовирна стена, състояние на пътищата до язовирите;
проводимостта на речните легла в урбанизираната територия, по-подробно за
участъци, които непосредствено застрашават населени места;
проводимостта на мостови съоръжения на пътища собственост на общините;
системи за оповестяване и ред за информираност на населението при
застрашеност от наводнение;
Управител „ВиК” ООД Перник
състоянието на инженерно-техническите съоръжения на яз. „Студена”; воден
обем на язовира, състояние на пътя до язовира;
проводимостта на р. Струма до 500м. след стената на язовира;
система за оповестяване и ред за информираност на населението при
застрашеност от наводнение;
Ръководител звено ХТР – Перник
състоянието
на
инженерно-техническите
съоръжения
на
язовирите,
собственост на „Напоителни системи” клон СТРУМА- МЕСТА в областта ; воден
обем и/или ниво в язовирите,сключен договор с оператор на язовирна стена,
състояние на пътищата до язовирите;
състоянието на системите и съоръженията за предпазване от вредното
въздействие на водите;
проводимостта на коригираните речни легла;
Изпълнителен директор на „Топлофикация” АД – Перник
състоянието на инженерно-техническите съоръжения на шламохранилищата,
състояние на пътищата до шламохранилищата;
система за оповестяване и ред за информираност на населението при
застрашеност от свличане на земни маси и наводнение;
Управител на фирма „ВиВ” – Перник
състоянието на инженерно-техническите съоръжения на яз. „Рутеш”; воден
обем на язовира, сключен договор с оператор на язовирна стена, състояние на
пътя до язовира;
проводимостта на дерето до 500м. след стената на язовира;
система за оповестяване и ред за информираност на населението при
застрашеност от наводнение;

3. Доклад на областни структури за:
- Директор на ОД на МВР – Перник
- готовност на институцията за действие при бедствие „Наводнение” или
частично заливане на населени места;
-

Директор на РД „ПБЗН” – Перник
готовност на Единната спасителна
„Наводнение”;

система

за

действие
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при

бедствие

-

Директор на Областно пътно управление – Перник
състоянието на инженерно-техническите съоръжения /мостове, подпорни стени
и отвеждащи вода канали/ на Републиканската пътна мрежа на територията на
областта;

4. Закриване на заседанието.
Така представен дневния ред бе приет единодушно от областния щаб.
Г-н Михайлов даде думата на г-жа Любляна Петрова – представител на община
Брезник,

за

да

запознае

комисията

с

предприетите

превантивни

мерки

за

предстоящото снеготопене, недопускане на щети и ограничаване на последиците от
вредното въздействие на водите.
Г-жа Петрова представи пред комисията подробен доклад с изх.№ 060021/22.02.2017 г., поясняващ водните нива в стопанисваните от концесионери
язовири. Г-жа Петрова каза, че на този етап няма основание за притеснение относно
последиците от вредното въздействие на водите, на територията на община Брезник.
Г-н Захариев – зам.-кмет на община Перник запозна комисията с доклада на
община Перник с изх.№17 слу-769-1/22.02.2017 г., за състоянието на инженерно –
техническите

съоръжения

урбанизираната

територия,

на

язовирите,

системи

за

проводимостта
оповестяване

на
и

речните

легла

информираност

в
на

населението във връзка с предстоящото снеготопене, недопускане на щети и
ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите. Г-н Захариев
обясни, че са взети всички необходими мерки за недопускане на щети, на
територията на община Перник.
Г-н Първанов - община Трън, предостави доклад с изх.№0800-18/16.02.2017
г., относно състоянието на язовир „Лялинци“ и речните легла на реките. Докладва, че
на територията на община Трън речните легла са проводими и язовира е под
необходимия контрол.
Г-н Тодоров – община Радомир също представи подробен доклад с изх.№ АО06-00-26(1)/23.02.2017 г., за създаване на организация с цел подготовка за
предстоящото снеготопене и предприемане на всички необходими превантивни
действия за недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното
въздействие на водите. Г-н Тодоров обясни, че предстои инженерно – техническа
проверка на 14 март на съоръженията, за която Областна администрация ще бъде
уведомена.
Г-н Петков постави въпроса относно собствеността на язовир Бобораци, дали е
установена и помоли, актът за държавна собственост на съответния язовир да бъде
предоставен в Областна администрация. Г-н Тодоров каза, че ще изпрати акта в
Областна администрация.
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Г-н Илиан Илиев – община Ковачевци, докладва: На територията на община
Ковачевци няма водни обекти с общинска собственост, там се намира само язовир
„Пчелина – собственост на „Напоителни системи“ - клон Струма - Места. Комисии на
общината са обходили реките и деретата и са проверили, че са чисти. Няма
основания за притеснение. Със собствени средства ще бъдат почистени деретата в
село Светля. Няма конкретна заплаха на територията на общината.
Г-н Витанов – В и К – Перник представи доклад с изх.№401/23.02.2017 г., с
който

подробно

запозна

комисията,

относно

състоянието

на

инженерно

–

техническите съоръжения на язовир „Студена“, проводимостта на река Струма до 500
м. след стената на язовира и системите за оповестяване и ред на информираност на
населението при застрашеност от наводнение. Предстои рехабилитация на стената на
язовира. Има 24-часво дежурство и на язовира и във В и К. Държи се непрекъсната
връзка и с дежурните в община Перник и Областна администрация. Когато се налага
аварийно изпускане на водни количества, 24 часа преди това се уведомяват всички
собственици на ХТС по поречието на река Струма. Свободният обем на язовира ще
може да поеме водите от предстоящото снеготопене.
Г-н Митков – ОДМВР, допълни: Язовир „Студена“ е обект със стратегическо
значение, там охраната се осъществява от дирекция „Жандармерия“, винаги има по
двама служители 24 часа, с които ОДМВР има съвместен план за действие.
Г-н Антон Георгиев - ХТР – Перник, „Напоителни системи“ предостави доклад с
изх.№22/22.02.2017

г.,

за

създадената

организация

с

цел

подготовка

за

предстоящото снеготопене и предприемане на всички необходими превантивни
действия за недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното
въздействие на водите, с който подробно запозна комисията. Г-н Георгиев обясни, че
шестте язовира, които са собственост на ХТР Перник имат свободен обем за поемане
на водите от пролетното пълноводие и няма място за притеснение.
Г-н Ясен Кацаров – „Топлофикация“ АД – Перник, докладва: Няма данни за
постъпили значителни водни количества от валежи или снеготопене. Дейностите се
контролират от дежурен персонал денонощно. Има и ремонтен персонал, има
постоянна мобилна връзка с всички институции, на този етап няма притеснения. Няма
заустване от повърхностни водни течения. По време на обходите се следи постоянно
състоянието на дигите. До края на работния ден ще се входира изготвения доклад.
Г-н Лазов - сектор „Пътна полиция“ ОДМВР – Перник, докладва: ОДМВР има
разработен план за бедствия и кризисни ситуации, основна и неразделна част е и
разделът за наводненията. На базата на този план са разработени и планове за всяко
районно управление, има готовност за действие при наводнение. Отделно са
разработени плановете есен – зима и зимно поддържане на пътищата. Налична е
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цялата необходима високо – проходима техника за почистване на отводнителните
съоръжения по главните пътища.
Г-н Картулев – началник сектор ПКР – РДПБЗН, докладва: Има налични шест
екипа с 20 пожарникара. Има 15 пожарни автомобила, при необходимост се извикват
допълнителни. Разполага се с 22 мотопомпи за отводняване. Постоянно се поддържа
готовност за реагиране. Една от основните задачи е ранното оповестяване на
институциите при възникване на бедствие. РДПБЗН е в готовност за реагиране при
дадена ситуация и да изпълни общинските планове и областния план за защита при
бедствия. Актуализирани са аварийни планове на всички язовири на територията на
областта.
Г-н Сачански – ОПУ – Перник, докладва: Нашата структура е все още в
дежурство за зимното поддържане, което не пречи да се правят постоянни огледи на
съоръженията на пътната инфраструктура на територията на областта. След
снеготопенето много дупки се отвориха по пътната мрежа, като по най – главните
направления те са обработени. Предстои при подобряване на климатичните условия
да се извършат необходимите ремонтни дейности. Относно наводненията през зимния
и най – вече през пролетния сезон се пристъпва към почистване на отводнителните
съоръжения по пътищата. Предстои подменяне на водостоци и почистване на канални
шахти, но това ще се извърши след приключване на дежурството за зимния период.
Наблюдава се и преовлажняване на терена на някои места, например по път 1-6
Перник – Радомир при района на Арбанас и кв. Бела вода, има и едно регистрирано
свлачище при Арбанас. Средства за него са осигурени от Министерството на околната
среда и водите. При започване на активния строителния сезон ще се започне работа
и по тези свличания и пропадания на пътното платно. Поддържа се много добра
връзка с всички институции.
Г-жа

Пиралкова,

докладва:

Последната

проверка,

която

протече

за

състоянието на язовирите приключи в навечерието на влизането в сила на новата
нормативна уред за извършването на тези проверки. Проверката приключи по стария
ред, но предстои да бъдат изпратени указанията и стандарта по който от тук нататък
ще бъдат извършвани проверките и ще бъдат разпределени отговорностите. Ще се
създаде регламент за който ще бъдат уведомени всички членове на комисията.
Доклад от Васил Гюров – собственик на язовир „Рутеш“, с. Голямо Бучино,
община Перник. Язовир „Рутеш“ е собственост на „В и В“ ООД.
1. Състоянието на инженерно – техническите съоръжения на яз. „Рутеш“ е добро
2. Водния обем на язовира е 1,20 м. под кота преливник
3. Определен е оператор на язовирна стена, съгласно договор със „САВЕКС“
ЕООД, ЕИК 113579370, представляван от инж. Калин Иванов Рангелов –
управител
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4. Състоянието на пътя до язовира е много лошо, поради това че открития рудник
непрекъснато го разрушава. До язовира не може да се отиде дори с високо
проходима техника
5. Дерето на 500 м. след язовирната стена на язовир „Рутеш“ е почистено и има
проводимост
6. Язовир „Рутеш“ е включен в общинския план за защита на населението. При
проблем с язовирната стена и съоръженията към нея или увеличение на
водния обем дежурния на язовира съобщава на телефон 0887 803 686 и
започва да изпълнява действията съгласно аварийния план на язовира.
Г-н Михайлов каза, че копие от протокола ще бъде изпратен на всички
членове на комисията, след което попита за възникнали въпроси по предвидените
дейности. Благодари на присъстващите и за предоставената информация и за
свършената работа по нея. Каза, че ще съдейства винаги когато се налага и закри
заседанието.
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