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 №3
От заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита
при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
Днес, 06.02.2020 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 на Област Перник;
Петко Петков – Главен специалист ОМП в ОА Перник;
Цветана Пиралкова – Главен секретар на Областна администрация – Перник;
Кирил Велиновси – Представител на „Монтажи“ ЕАД;
Димитър Колев – Председател на Общински съвет Перник;
Сашко Христов – Заместник директор на ОД на МВР – Перник;
Борис Борисов – Директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ Перник;
Красимир Костадинов – Представител на ТД „Национална сигурност“ – Перник;
Виктор Якимов – Заместник началник на Военно окръжие - 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;
Антони Георгиев – 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;
Мариян Георгиев – Началник „Автотранспорт“ ЦСМП, гр. Перник;
Роза Манова – Главен горски инспектор РДГ - Кюстендил;
Стоянка Карадинкова – Представител на „Геозащита“ ЕООД, клон Перник;
Д-р Юри Торнев – Директор на РЗИ, гр. Перник;
Анелия Дренска – Директор на РИОСВ - Перник;
Петър Нецов – Мениджър УА в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Заседанието на Областния щаб бе открито от г-н Иво Иванов – Заместник
областен управител на Област Перник и Ръководител на екипа за преодоляване на
последствията и координация по изпълнението на Заповед №ОМП-2/27.01.2020г. На
заседанието присъстваха двадесет и двама 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.
Г-н Иванов запозна присъстващите членове на Щаба с Дневния ред на
заседанието, както следва:
I.

Запознаване

с

информация

относно

етапа

на

подготовката

и

изпълнението на процедурите, свързани с възлагане изпълнението на
проект „Аварийно изграждане на водопровод от с. Мало Бучино до гр.
Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно
водоснабдяване на гр. Перник”.
По Точка Първа от дневния ред г-н Иванов предостави следната информация:
Налице

е

обявена

Обществена

поръчка

с

пряко

договаряне.

Осъществен

е

предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки. Има сключени
договори със строителен и авторски надзор; договор за инвестиционен контрол;
договор за съответствие изпълнението на проекта, както и договор за строителство.
Уредени

са

взаимоотношенията

между

Областния

управител

на

Областна

администрация – Перник и Областния управител на Областна администрация –
София град със споразумение от 31 януари 2020 г., съглано което Областният
управител на Областна администрация – Перник – инж. Емил Костадинов е
упълномощен да възлага всички процедури и да подписва всички необходими
документи.
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Създадени са необходимите контакти с Областна администрация - София област и
са внесени за подписване и от Областния управител на София област необходимите
документи за стартиране на изискуемите съгласувателни процедури с Министерство
на регионалното развитие и благоустройството; Министерство на околната среда и
водите; Министверство на културата; Община Перник; Столична община; Агенция
пътна

инфраструктура

чрез

Националния

институт

на

недвижимо

културно

наследство до Министерство на културата.
На Областна администрация – Перник е предоставен и разширен Идеен проект, като
екземпляр от същия е предоставен и на Областния управител на София област.
На този етап се съгласува техническото задание за изработване на ПУП.
Етапите на изпълнение на процедурата са подробно описани и одобрени от
Министерство на регионалното равитие и благоустройството.
Г-н Иванов предостави думата на г-н Велиновски-представител на „Монтажи“
ЕАД за информация относно напредъка по изпълнение на проекта за аварийно
водоснабдяване на гр. Перник.
От думите на г-н Велиновски стана ясно, че вече е налице 2 км. направен
изкоп и 1 км. положени тръби по трасето като то е стартирано от изхода на кв.
„Изток“ в посока с. Голямо Бучино. Пътната връзка между двете населени места е
затворена. Обходният маршрут е през магистрала „Струма“. Тръбите, включени в
Идейния проект са поръчани на 100%, а на 70% са направени поръчките за
фасонните части. От 05.02.2020 г. Камарата на строителите са предоставили
информация за още 4 фирми, които ще работят по 4 участъка от трасето. Доставките
на тръби са по около 5 камиона на ден или 500 л.м. тръби на ден. Г-н Велиновски
заяви, че в хода на работата е констатирана необходимост от съдействие относно:
1. Временна организация на движението по трасето между кв. „Изток“ в
посока с. Голямо Бучино, тъй като въпреки указателните табели има
преминаващи автомобили.
По тази точка г-н Сашо Христов увери, че от страна на ОД на МВР – Перник ще бъдат
предприети мерки по създаване на необходимата организация.
2. В кв. „Изток“ на ул. „Олег Кушевой“ има преминаване през градска част по
трасе с множество комуникации. За тази цел е необходимо предоставяне
на планове на местонахождението на комуникациите, за да се премине
трасето. Проблемът е, че тръбата, която се полага е със светъл отвор Ф500, в цялост Ф-600 като се полага на 2 м. дълбочина, а същевременно
съществуващият водопровод, който в момента захранва населението е на
същата дълбочина. При самото строителство е налице риск от увреждане
на тръбата. Поради тази причина е възможно да се наложи подмяна на
целия водопровод към Клон II. Той добави също, че са поръчани помпите
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по

проекта

и

от

следващата

седмица

започва

разчистването

на

площадката на помпената станция. В заключение г-н Велиновски заяви, че
въпреки

усложнената

зимна

обстановка

екипите

продължават

строителните работи.
Г-н Колев направи запитване относно електрифицирането на помпената станция, в
отговор на което г-н Нецов поясни, че има направено проучване и е издадено
становище. Що се отнася до захранването на резервоара също е направено
проучване за захранването му от това на тунела на магистрала „Струма“.
По Точка Втора от Дневния ред г-н Иванов запозна членовете на Щаба със
следната информация, предоставена от РЗИ – Перник относно качеството на водата:

1. На 02.02.2020 г. са взети 4 проби. При направения анализ е установено,
че всички проби са с отклонения от нормативните изисквания на Наредба
№9 от 2001 г. за качеството на водата за питейно-битови нужди по
показател – манган.
2. На 03.02.2020 г. са взети 15 проби. При направения анализ е установено,
че 11 проби са с отклонения от нормативните изисквания на Наредба №9
от 2001 г. за качеството на водата за питейно-битови нужди по показател
– манган; 1 проба не съответства по показател манган, цвят, мирис,
мътност и амониев йон; 1 проба не съответства по показатели манган,
мирис и амониев йон и 1 проба не съответства по показател манган, цвят,
мирис, мътност, амониев йон, колиформи, ешерихия коли и ентерококи.
Г-н Иванов даде думата на д-р Торнев за становище относно годността на водата за
питейно-битови нужди.
От доклада на г-н Торнев стана ясно, че за периода 31.01.2020 г. до 05.02.2020 г.
от РЗИ – Перник са направени 41 проби, 31 от които с отклонения по показател
манган, 1 по показател цвят, 3 по мирис, 2 по мътност, 2 по амоние йон, 1 по
перманганатна

окисляемост

и

2

по

микробиологични

показатели.

Въпреки

завишените стойности на този етап д-р Торнев увери, че водата е годна за питейнобитови нужди.
По отношение на установените 2 проби с отклонения по микробиологични
показатели (колиформи, ешерихия коли и ентерококи), взети от ул. „Бучинкси път“,
бл.

№3

–

връчено

е

предписание

да

се

преустанови

водоподаването

до

възстановяване качеството на водата и населението да бъде информирано за
негодността й. Стана ясно, че към днешна дата водоподаването на адреса е
възстановено.
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Д-р Торнев добави, че до момента не са регистрирани случаи на заболеваемост от
ентероколити и Хепатит А. Що се отнася до грипната епидемия – заболяваемостта не
е спаднала и поради тази причина е удължена с още два дни – до 07.02.2020 г.
По Трета точка от Дневния ред - Информация от „ВиК“ Перник, г-н Иванов
поясни, че до момента не е получавана информация в Областна администрация Перник относно притока и разхода на вода в язовир „Студена“ и възникнали,
отстранени и планирани за отстраняване аварии на територията на община Перник.
В отговор Управителя на „ВиК“ ООД докладва, че към момента:
1.Обемът на язовир „Студена“ е 3 464 000 м3
2.Притокът на вода към язовира е 669 л./с.
3. Разходът на вода от язовира е 204 л./с.
4. Нивото е 814,37.
Предприети са необходимите мерки, ако се наложи да се пусне основният
изпускател, водата, преминаваща през него да се пречиства допълнително.
Интензитетът на авариите е спаднал под 150 на месец.
По Точка Четвърта от дневния ред, касаеща зимната обстановка, г-н Иванов
даде думата на г-н Нецов. Той поясни, че през изминалото денонощие екипите на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД са локализирали и отстранили множество аварии
като

към

момента

единствено

хижа

„Славей“

е

с

прекъснато

електрическо

захранване.
Секретаря на Областния щаб – г-н Петко Петков напомни на членовете за
ангажимента им за своевременно уведомяване на Областния управител относно
възникващи спешни ситуации и последващото им развитие.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Иванов закри заседанието.
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