РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР. ПЕРНИК
П Р О Т О К О Л №2
От заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита
при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
Днес, 30.01.2020 г. от 14:00 часа в сградата на Областна администрация –
Перник, на основание Заповед № ОМП–6/17.12.2019 г. на Областния управител на
Област Перник, се проведено заседание на

Областния щаб за изпълнение на

Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с
общинските щабове, в изпълнение на Заповед №ОМП-2/27.01.2020 г.
На заседанието присъстваха:
Иво Иванов – Заместник областен управител;
Петко Петков – Главен специалист ОМП в ОА Перник;
Станислав Владимиров – Кмет на Община Перник;
Кирил Велиновси – Представител на „Монтажи“ ЕАД;
Ком. Димитър Попов – Директор на ОД на МВР – Перник;
Борис Борисов – Директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ Перник;
Антон Иванов – Представител на ТД „Национална сигурност“ – Перник;
Подп. Димитър Матев – Началник на Военно окръжие - Перник;
Инж. Емилия Ваклинова – ВрИд Директор на Областно пътно управление Перник;
Ваня Коконова – Началник на РУО - Перник;
Д-р Елза Драгомирова – Директор на ОДБХ - Перник;
Анна Цветкова – Директор на ОД „Земеделие“ - Перник;
Румен

Димитров

–

Началник

на

ОО

„Автомобилна

администрация

“

–

Перник;
Инж. Васил Мариянов – Началник на РО „Национален строителен контрол“ Перник;
Борислав Иванов – Управител на „ВиК“ ООД - Перник;

Павел Черийски – Ръководител на звено ХТР, гр. Перник при „Напоителни системи“
– клон Струма - Места;
Наталия Минева – Директор на Областен съвет на БЧК - Перник;
Инж. Асен Асенов – Ръководител на МЕПР, гр. Перник, ЕСО ЕАД МЕР – София
област;
Д-р Валери Симеонов – Директор на ЦСМП, гр. Перник;
Инж. Здравчо Тодоров – Директор на РДГ - Кюстендил;
Инж. Людмил Георгиев – Представител на „Геозащита“ ЕООД, клон Перник;
Явор Чаушев – Главен секретар на РЗИ, гр. Перник;
Анелия Дренска – Директор на РИОСВ.
Заседанието на Областния щаб бе открито от г-н Иво Иванов – Заместник
областен управител на Областна администрация – Перник и Ръководител на екипа за
преодоляване на последствията и координацията по изпълнението на Заповед
№ОМП-2/27.01.2020г. На заседанието присъстваха двадесет и един от двадесет и
шестте члена с право на глас на Областния щаб за изпълнение на областния план за
защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове. Гн Иванов запозна присъстващите членове на Щаба с Дневния ред на заседанието,
както следва:
I.

Доклад на кмета на Община Перник по продължаване изпълнението на
дейностите,

определени

в

Заповед

№1974/23.12.2019

г.

и

Заповед

№1979/27.12.2019 г. на Кмета на община Перник, както и дейностите, за
които е отпуснато целево финансиране с Постановление на Министерския
съвет №379/30.12.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на община Перник за 2019 г.;
II.

Доклад на представител на „Монтажи“ ЕАД. Представяне на трасето и на
необходимите процедури и действия за реализиране на проекта за аварийно
водоснабдяване на гр. Перник;

III.

Доклади на членовете на Областния щаб по предприемане на необходимите
мерки и действия, във връзка с обявяването на бедственото положение;

IV.

Гласуване на следните решения:

1. Заповед №ОМП-2/27.01.2020Г. за обявяване на бедствено положение на
територията на община Перник в точка 5.4 да се измени както следва:
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„Незабавно

да

бъдат

предприети

необходимите

действия

по

възлагане

и

извършване на строително- монтажни работи на обект Аварийно водоснабдяване на
гр. Перник от водоснабдителната система на Столична община.
2. Ежедневно подаване на информация относно:
а) Притока и разхода на вода в язовир Студена;
б) Възникнали, отстранени и планирани за отстраняване аварии на територията на
община Перник;
Изброената информация, следва да бъде подавана ежедневно до 10:00ч. на имейл
адрес имейл адреса на Областна адмнинстрация – Перник oblast@pk.government.bg.
Oтговорник: Управителя на ВиК ООД Перник Борислав Иванов
в)
ежедневно подаване на информация относно качеството
предназанчена за питейно - битови нужди от язовир Студена.

на

водата

,

Изброената информация, следва да бъде подавана ежедневно до 10:00ч. на имейл
адреса на Областна адмнинстрация – Перник oblast@pk.government.bg. Oтговорник:
Директор на РЗИ гр. Перник- Юрий Торнев
3. Заседанията на Областния щаб да се провеждат всяка седмица в четвъртък от
14:00ч.
4. На заседанията на Областния щаб да присъстват Кметът на община Перник и
Управителят на „Монтажи“ ЕАД или упълномощени техни представители.
5. Удължаване на бедственото положение с

до 30 дни – до 03.03.2020г в

16:30ч.
По точка Първа от дневния ред г-н Иванов даде думата на г-н Станислав
Владимиров – Кмет на община Перник.
Г-н Владимиров докладва, че продължава изпълнението на действията,
заложени в Общинския план за защита при бедствия. Въпреки всички дейности,
нивото на язовир Студена продължава да спада, което налага удължаване на
бедственото положение. Основен приоритет към момента е предприемането на
спешни мерки за снабдяване на населението с вода за питейно-битови нужди.
Единствен реален и сигурен вариант е изграждането на трасето Мало Бучино –
гр. Перник и свързването му с водопреносната мрежа на гр. Перник. Предвижда се
това

съоръжение

да

превежда

около

300

л./с.

вода,

което

ще

гарантира

водоподаване към гражданите на община Перник в рамките на въведения воден
режим. Има решение на Общински съвет – Перник и Решение на Общински съвет –
София за реализиране на проекта. Остават да бъдат изяснени още няколко
процедури между областните управители на Област Перник и на Област София.
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Очаква се до няколко дни да стартира проектът по изграждане на трасето, стана
ясно от думните на г-н Владимиров. Освен това са отпуснати целеви финансови
средства от Министерския съвет за ремонт на двете пречиствателни станции, за
изграждане на трасе в Клон II на Индустриалната зона на гр. Перник, предвид
загубите на около 100 л./с. вода.
Обявленията по процедурата са качени на сайта на Агенцията за обществени
поръчки и се очаква стартиране на процедура по възлагане за изпълнение на
проектите. Изпратено е запитване до Камарата на строителите за предоставяне на
информация относно фирмите, отговарящи на изискванията за изграждане на I и II
категория обекти. На този етап с решение на Комисия от община Перник са избрани
три

фирми:

„Райкомерс

Конструкшън“;

„Гелак“

ООД

и

„Главбулгар

строй“.

Предвижда се строително-монтажните дейности да приключат до края на септември,
поясни г-н Владимиров.
По

точка

Втора

от

дневния

ред

г-н

Велиновски

докладва,

че

ръководителите на „Монтажи“ ЕАД в момента са на терен и обследват трасето.
Предвидено е дейностите по изпълнение на проекта да стартират още утре по
трасето, което ще преминава от изхода на гр. Перник - кв. „Мошино“ – към с. Голямо
Бучино. Трасето ще бъде в сервитута на пътя, но без да се засяга пътната настилка
като целта е да се избегне преминаването през частни имоти.
По точка Трета от дневния ред - доклади на членовете на Областния щаб
по предприемане на необходимите мерки и действия, във връзка с обявяването на
бедственото положение, беше предтсавена следната информация:
Г-н Димитър Попов поясни, че ОД на МВР – Перник е в пълна готовност и със
създадена организация по изпълнение на действията и мерките, гласувани за
изпълнение

от

Областния

щаб

като

ще

вземат

отношение

по

охраната

на

обществения ред, както и при възникване на безредици.
Г-н Борис Борисов – Директор на РД „Пожарна безопасност и защита на
населението“ - Перник, изрази мнение, че е от съществено значение е да бъде
набелязано, какво точно предстои по отношение на възникналото бедствено
положение. Той обясни, че РД ПБЗН може да окаже основно техническа подкрепа по
Закона за защита при бедствия и аварии, логистична помощ за осигуряване на вода
за питейно-битови нужди, помощ при отстраняване на аварии (отводняване) и
допълнителни дейности, съгласно компетенциите им.
Г-н Антон Иванов докладва, че ще поддържа непрекъснато взаимодействие с
всички останали институции. Ще оказват и съдействие за извършване на проверки
съвместно с ОД на МВР за незаконни водохващания и други нарушения от този тип.
Г-н

Матев

докладва,

че

институцията,

която

представлява

ще

оказва

съдействие на населението в условията на бедствия и аварии, при наличие на
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искане от Областния управител до Министерство на отбраната за предоставяне на
техника и личен състав.
Г-н Валери Симеонов докладва, че от ЦСМП основно се грижи за здравето на
населението. В тази връзка при задълбочаване на кризата ЦСМП може да пренасочи
една линейка за обслужване на инфекциозно болни, при необходимост. Също така
може да преобразува резервните линейки на общините Брезник, Радомир, Трън и
Земен за нуждите на населението в община Перник.
Г-н Явор Чаушев поясни, че РЗИ работи по изпълнение на План за действие
на структурата на РЗИ – Перник при режим на водоснабдяване, въведен на
18.11.2019 г. и План за хигиенно-противоепидемиологично осигуряване при режим
на водоснабдяване от 18.11.2019 г. на община Перник като:
-изпълнява

хигиенно-противоепидемиологични

мерки

за

качеството

на

питейната вода;
-извършва действия при възникване на аварии с цел превенция консумацията
на негодна за пиене вода;
-изготвя предписания на Директорите на детски заведения и училища;
-извършва ежедневен мониторинг на качеството на питейната вода.
Г-жа Емилия Ваклинова докладва, че съгласно Закона за пътищата и техните
компетенциите на ОПУ - Перник ще окажат пълно съдействие, след представянето на
проекта, по издаването на разрешения за неговото изграждане в уастъците по
Републиканската пътна мрежа.
Г-н Асен Асенов поясни, че МЕПР гр. Перник ще продължи да осигурява
пренос на електроенергия като при необходимост ще осигури на помпената станция
нужното ел. захранване.
Г-н Людмил Георгиев поясни, че „Геозащита“ ЕООД, гр. Перник нямат
отношение, за момента, по бедственото положение, тъй като нямат сигнали за
наличието на свлачища, но при поява на такива - имат готовност за реакция.
Г-жа Наталия Минева докладва, че БЧК - Перник до момента са осигурили 89
тона бутилирана вода. Техни доброволци работят съвместно със служителите на
община Перник по раздаването на водата. Това, с което могат да съдействат в
условията на бедствено положение е доброволчески ресурс и складова база.
Г-жа Коконова поясни, че към момента всички детски заведния са снабдени с
бутилирана вода за приготвяне на храна, както и с хидрофорни системи. Тя изясни
точките, по които РУО - Перник може да окаже съдействие, а именно:
-

Предоставяне на училищните автобуси за разнос на вода;

-

Провеждане на обучения на децата за вземане на санитарно-хигиенни
мерки в условията на воден режим;

Г-н

Мариянов

докладва,

че

е

извършена

проверка

относно

законосъобразността на ремонта на язовирната стена на язовир Студена, при която е
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установено, че водата в язовира не е източена умишлено за извършване на
ремонтните дейности и не са констатирани закононарушения при процедурата.
РДНСК - Перник могат да окажат, съгласно компетенциите им според ЗУТ,
съдействие по изпълнението на СМР – на водопроводната връзка между гр. Перник и
гр. София, също така по СМР – дейностите по подмяна на съществуващата
водопреносна мрежа.
Г-н Тодоров докладва, че РДГ - Кюстендил разполага с 8 специалиста и 4
автомобила с висока проходимост, които при необходимост ще бъдат предоставени.
Основен

техен

приоритет

е

запазването

на

количеството

и

качеството

на

повърхностните води в горските райони, какъвто е и част от района на язовир
Студена, който попада в Природен парк „Витоша“. При необходимост могат да
съдействат с техника за почистване на водосливите от дървета и други. Той
предложи стартиране на процедура по детайлно проучване на подпочвените води, с
цел използването им като алтернативен водоизточник.
Г-н Димитров поясни, че представляваната от него институция, предвид
спецификата й и предстоящото преструктуриране не би могла да съдейства с
човешки ресурс.
Г-жа Анелия Дренска също заяви, че РИОСВ - Перник няма пряко отношение
по темата, но предложи в заседанията на Областния щаб да бъде включен
представител на Басейнова дирекция „Западно-Беломорски район“.
Г-жа Анна Цветкова заяви, че ОД „Земеделие“ може да съдейства с подаване
на информация относно преминаването на трасето през земеделски земи. Освен това
разполагат с 8 високопроходими автомобила, които ще бъдат предоставени при
необходимост.
Г-жа Драгомирова изтъкна, че въпреки че ОДБХ - Перник нямам пряко
отношение по темата, работят при условията на криза, което включва:
-извършване на учестени проверки на производствените предприяти в
хранително-вкусовата промишленост, детски и обществени заведения;
-участие в срещи при Областния управител съвместно с РЗИ, РУО, ДУХ, и
община

Перник

за

предприемане

на

мерки

и

действия

за

гарантиране

на

приготвянето на безвредна храна в детските заведения;
-издаване на предписания на животновъдни обекти за редовно поене на
селскостопанските животни в условията на воден режим.
Г-жа Драгомирова допълни, че е извършена проверка по сигнал за подмор на
рибата в язовир Студена, но в резултат на проверката не са констатирани
нарушения.
Г-н Черийски докладва, че ХТР-Перник са в процес на подготовка, при
поискване да доставят вода от язовир „Бушляк“ до язовир „Студена“. Имат
акумулирани 800 000 куб. вода. След извършено изледване на качеството на водата
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на язовир „Диканя“ е установено, че тя е годна за питейно-битови нужди, но няма
как да бъде доставена до населението освен чрез извозване с цистерни.
Г-н Борислав Иванов докладва, че във връзка с понижаване на водното ниво
на язовир „Студена“ и евентуална невъзможност за използване на водата от водната
кула, „ВиК“ ЕООД е направила следната организация за изпускане на водата от
основния изпускател на язовара:
-монтиран е разходомер на изпускателя;
-енергогасителят ще бъде използван като утаител;
- предприети са мерки за намаляване мътността на водата.
Той добави, че във връзка с въвеждането на водния режим авариите са се
увеличили от 165 броя на месец на 280 броя на месец, но след извършването на
ремонтни дейности от аварийните екипи от цялата страна броят им отново е намалял
до нивата, предхождащи водния режим.
По точка Четвърта от Дневния ред, след гласуване, с пълно мнозинство
бяха взети следните решения:
1.Заповед №ОМП-2/27.01.2020Г. за бедствено положение на територията на
община Перник в точка 5.4 да се измени както следва:
„Незабавно да бъдат предприети необходимите действия по възлагане и
извършване

на

строително-монтажни

работи

на

обект

Аварийно

водоснабдяване на гр. Перник от водоснабдителната система на Столична
община.
2. Ежедневно да се подава информация относно:
а) Притока и разхода на вода в язовир „Студена“;
б) Възникнали, отстранени и планирани за отстраняване аварии на територията на
община Перник;
Изброената информация, следва да бъде подавана ежедневно до 10:00ч. на имейл
адрес имейл адреса на Областна адмнинстрация – Перник oblast@pk.government.bg.
Oтговорник: Управителя на ВиК ООД Перник - Борислав Иванов;
в)
ежедневно подаване на информация относно качеството на водата,
предназначена за питейно - битови нужди от язовир Студена.
Изброената информация, следва да бъде подавана ежедневно до 10:00ч. на имейл
адреса на Областна адмнинстрация – Перник oblast@pk.government.bg. Oтговорник:
Директор на РЗИ гр. Перник - д-р Юрий Торнев.
6. Заседанията на Областния щаб да се провеждат всяка седмица в
четвъртък от 14:00 часа.
4. На заседанията на Областния щаб да присъстват Кметът на община
Перник

и

Управителят

на

„Монтажи“

ЕАД

или

упълномощени

техни

представители.
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По точка Пета от Дневния ред след гласуване бе прието решение
бедственото положение да бъде удължено съгласно чл. 51, ал. 2 от Закон за защита
при бедствията с до 30 дни – до 03.03.2020г в 16:30ч.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Иванов закри заседанието.
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