РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

УТВЪРДИЛ: /П/
Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ПРОТОКОЛ

№ 26

На основание Заповед № ОМП-6/14.09.2016г. на Областния управител на област с
административен център Перник,

Комисия в състав:

Председател:
инж. Любомир Георгиев Тасев – Главен експерт РР в Областна администрация Перник
Членове:
1. Петко Петков – гл. специалист „ОМП” в Областна администрация - Перник
2. Николина Стоилова – инспектор РД ПБЗН - Перник
3. инж. Камелия Виденова – представител на община Перник
4. Деница Николова - представител на община Радомир
5. Любляна Петрова – представител на община Брезник
6. Боян Евтимов – представител на община Земен
7. Марин Първанов- представител на община Трън
8.инж. Стоимен Везенков – старши инспектор в “БД ЗБР”, гр. Благоевград
9. Людмила Халачева – старши експерт „КОС” в РИОСВ – Перник
10. Елза Коцева – главен експерт в отдел „КОС” в РИОСВ - Перник
11. инж. Невена Павлова – „ВиК” експерт - Асоциация по „ВиК” – област Перник
12. инж. Ангел Стоянов – главен инспектор РО ЮЗБ към ГД „НЯСС”, ДАМТН
13. инж. Моника Милошова – началник звено ХТР-Перник
14. Бойко Кодуски – „ВиК”ООД – Перник
15. Ясен Кацаров – представител на „Топлофикация” АД – Перник

След като направи оглед на място по отношение техническото състояние на
язовирите, шламохранилищата, проводимостта на речните корита, състоянието на

откритите рудници, кариери и ВиК системи в област с административен център Перник в
периода от 10.10.2016г. до 19.10.2016г. комисията,
К О Н С Т А Т И Р А:

І. СГУРООТВАЛИ:
ОБЩИНА ПЕРНИК
1.ТЕЦ “Република”
А) Сгуроотвал “7-МИ септември” – Проектите за рекултивация на І, ІІ и ІІІ етап
са съгласувани с РИОСВ-Перник и МОСВ. Завършен е ІI-ри етап от техническата
рекултивацията на сгуроотвала от кота 783.20 до кота 784,40.Обекта е приет с ДПК, с
Разрешение за ползване СТ-05-1382/01.09.2016г. за обект „Тампониране и техническа
рекултивация на площадката на сгуроотвал „7-ми септември“ – II-ри етап от кота 783.20 до
кота 784.40.
Съгласно изменение в комплексното разрешително /КР/ на Дружеството, срокът за
приключване на техническата рекултивация на цялата територия на сгуроотвал „7-ми
септември“ е до 31.12.2016г. Оставащи площи за рекултивация на етап III етап – от кота
784.40 до кота 785.60 – около 380 дка. Предвижда се изграждането на последната 3-та
„малка дига“ на площ около 60-80 дка. Като част от дейностите в проекта за рекултивация
на третия етап ще бъде изграден канал за отвеждане на повърхностни води извън
рекултивираните площи – недопускане на ерозионни процеси и преовлажняване на
„тялото“ на депото. Съгласно актуализираното КР на сгуроотвала от 01.01.2016г. се
забранява използването на отпадъци образувани от дейността на дружеството за
рекултивация,

а

единствено

само

земни

маси

или

други

подходящи

материали,

регламентирани в Наредба №26/1996г. за рекултивация на нарушени терени.
В момента на проверката по-голяма част от повърхността на сгуроотвала е под
водно огледало, тъй като продължава процеса на намиване сгуропепелна маса от ТЕЦ
„Република“. Повърхността на тялото на сгуроотвала е овлажнена допълнително и от
валежите.
Поради това, че продължава намиването на сгуропепелна маса след 01.01.2016г.,
за неизпълнение на Условия 16 от КР , от РИОСВ-Перник е съставен Акт за установено
административно нарушение №008/2016г. на „Топлофикация Перник“ АД
При проверката е представен доклад от р-л „Инспекторат“ на „Топлофикация
Перник“ АД

за гарантиране сигурността на сгуроотвалите. Не са представени данни от

мониторинга на пиезометрична и геодезична система по дигите на сгуроотвала. Има
съществуващи 9 броя пиезометри и 30 броя репери само на 5 и 7-ма дига.
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Представено е мотивирано предложение от главният проектант за наличието на
достатъчен брой пиезометри изградени на шеста и седма дига. Същите са в добро
състояние и разположението им позволява провеждането на необходимите измервания.
Б) Сгуроотвал “Кудин дол” – Съгласно условие 16 от КР №297-ХО/2008г.,
техническата рекултивация на сгуроотвал „Кудин дол“ трябваше да приключи в срок
31.12.2015г.
До момента на проверката не е извършена техническата рекултивация на
площадката на депото. Не е положена скална запечатка и не е извършено тампониране с
глинен слой и хумус, както е предвидено в проекта за рекултивация. Не са изградени
охранителни канавки за събиране на дъждовните води извън откосите на дигите и
съоръжението. За неизпълнение на това условие КР, РИОСВ-Перник е съставил акт за
установено административно нарушение №011/2016г. На дружеството е съставен още
един АУАН №010/2016г. и е наложена имуществена санкция в размер на 15000 лв. за
неуведомяване на Инспекцията за аварийна ситуация на сгуроотвала, при която изтичане
на шламова маса от сгуроотвала е причинило замърсяване на река Струма.
Няма монтирани пиезометри по дигите на сгуроотвала.
На сгуротвала има денонощна охрана

и се поддържа телефонна връзка с

охраната на Сгуроотвал “7-МИ септември”. Има авариен план, който е актуализиран за
2016г.

ІІ. ЯЗОВИРИ

ОБЩИНА ПЕРНИК
1. Язовир “Студена”- общ завирен обем 25 227 000 м3, в момента на проверката
в язовира са акумулирани 14 700 000 м3 водни маси. Язовирната стена е облекчена,
бетонна от контрафорсни глави тип „Ньотцли”. Язовирът

се стопанисва от “ВиК”-ООД -

Перник.
Районът на язовирната стена е санитарно-охранителна зона и е изградена
оградата на пояс I. Охранява се от служители на жандармерията, има връзка по линия на
МВР и мобилна връзка с „ВиК” ООД-Перник. Правят се необходимите контролни
замервания, относно сигурността на язовирната стена и се изготвят анализи. Аварийният
склад е оборудван с необходимите инструменти и материали. Има изготвен авариен план.
Коритото на река “Струма” до 500 м под язовирната стена е почистено.
Короната на стената е с цялостно обрушване на парапета и пътното платно.
Водния откос е с частично подкожушване и обрушване на торкретното покритие.
Въздушен откос – обрушен бетон по парапета и бермата. Преливник – таблите се повдигат
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само ръчно.Предвиден ремонт на тях в проекта. Водовземна кула и пасарелката към нея
са с нарушено покритие.
Филтрация под стената-0,6л/сек и обходната филтрация е 0.5 л/сек. Основен
изпускател – включен за ремонт в проекта за рехабилитация.
Приет

доклад

за

съответствие,

приключила

е

работата

по

Проекта

за

рехабилитация. Издадено разрешение за строеж. Избран е главен изпълнител. Сключен
договор между МРРБ и „Хидроконструкция” за изпълнение на СМР от 08.09.2016г.
2. Язовир “Мещица” - общ завирен обем 2 000 000 м3 към момента на
проверката язовира е на мъртъв обем и притока преминава през основния изпускател.
Язовирът е общинска собственост. Крана на основния изпускател е отворен.
Основния изпускател е неизправен. Воден и въздушен откос - почистени. Енергогасителя
на основния изпускател е с повреди по бетона. Бързотокът на преливника е почистен.
Речно корито след облекчителните съоръжения е почистено. Има назначен оператор. Има
актуализиран авариен план. Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и
не е интегриран към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.

3. Язовир “Расник” - общ завирен обем

50 000 м3 в момента на проверката

водното ниво е 2.0 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост и отдаден
на концесия на фирма „Кракра Прес” ООД от 08.05.2008г. за срок от 25 години. Има
назначен оператор.
Мокрия и сухия откос изправни. Преливникът е изграден от две тръби с диаметър
ф 400 мм. След него е оформен канал за отвеждане на водата, който е почистен. Корона
- проходима, равна, вълнообразна - изправна.
Основен изпускател изправен, затворен. Енергогасител – бетонен, изправен.
Язовира се охранява, има авариен план. Пътят до язовира е в добро състояние.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.
4. Язовир “Осломе” - общ завирен обем 1 360 000 м3, в момента на проверката
в язовира са акумулирани 634 000 м3 водни маси. Язовирът се стопанисва от „Напоителни
системи” ЕАД клон Струма-Места.
Изградени са геодезична мрежа и пиезометри. Извършват се само вертикални
измервания на яз. стена.Има изготвен авариен план за 2016 г. и телефонна връзка. Има
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авариен склад, който се намира в база с. Ярджиловци. Язовирът се използва за напояване
и селищно водоснабдяване за стопански нужди. До язовира има изграден черен път.
Почистени и изправни са мокрия и сухия откос. Почистено е коритото на реката
до

500

м.

след

язовирната

стена.

Основен

изпускател

–

отворен,

изправен.

Енергогасителят на основния изпускател - изправен. Преливният ръб на преливника

е

почистен. Бързотокът е почистен. Енергогасителят е изправен и почистен.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран
към Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
5. Язовир “Ярджиловци” - общ завирен обем 310 000 м3, в момента на
проверката водното ниво е на кота 2 м. под преливен ръб.
Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия на фирма „Булгар
корект” ЕООД с концесионен договор от 22.01.2009г. за срок от 25 години. Има назначен
оператор.
До язовира има изграден черен път. Корона – изправна, проходима. Въздушен
откос – равнинен, изправен.Воден откос - изправен. Основният изпускател е изправен,
затворен. Енергогасителят на ОИ е изправен. Преливникът е изправен. Отводящият канал
е почистен и изправен. Енергогасителят е почистен и изправен. Коритото на реката на
500м под язовирната стена е почистено.
Няма изградена геодезична мрежа за извършване на контролни измервания.
Авариен план е актуализиран. Язовирът се охранява и е осигурена съобщителна връзка с
кмета на населеното място и с наемателя. Има авариен склад.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.

6. Язовир “Темелково”

-общ завирен обем 1 125 000 м3,

в момента на

3

проверката в язовира са акумулирани 767 000 м водни маси.
Язовирът е собственост на „НС” ЕАД клон Струма-Места. Наемател – фирма
„Голман” ЕООД. Изградена е геодезична мрежа. Корона – асфалтирана, изправна.
Въздушният откос е изправен. Водният откос - изправен. Основният изпускател е
изправен и затворен. Енергогасителят на ОИ е изправен. Бързоток – бетонен, изправен.
Водовземната кула - савака не работи, неизправна. Почистено е коритото на реката на
500 м под стената на язовира. Има изготвен авариен план. До него има изграден черен
път, който не се поддържа. Аварийният склад се намира в с. Ярджиловци.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
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На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.

7. Язовир “Рутеш” – язовира не бе посетен от комисията, поради лоши
атмосферни условия и невъзможен достъп до него.

ОБЩИНА РАДОМИР

1. Язовир "Стефаново" - общ завирен обем 131 000 м3 в момента на проверката
водното ниво на язовира 0.5 под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост и
е отдаден на концесия на фирма „Бова-2000” ООД.
Корона

–

земна

затревена,

с

променлива

ширина,наличие

на

дървесна

растителност, неизправна. Въздушен откос – земен, затревен,с дървесна растителност,
изправен. Воден откос – наличие на храстовидна растителност, неизправен. Основен
изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – изправен, отводящия канал - изправен.
Преливник - изправен. Преливен ръб – изправен. Бързоток на преливника - изправен.
Неосигурена речна проходимост на дерето след язовирната стена до 500м. Не се
извършват контролни замервания.
Язовирът се охранява. Има съобщителна връзка с наемателя и с кмета на
населеното място. Има авариен склад. Аварийният план е актуализиран.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.
2. Язовир “Върбица” – общ завирен обем 18 000 м3 , в момента на проверката
водното ниво е на 0.20 м. под кота преливен ръб.

Язовирът е общинска собственост.

Короната е с променлива ширина, изправна. Въздушния откос –храстовидна растителност,
изправен.

Воден

откос

–

изправен.

Основен

изпускател

–

изправен,

затворен.

Енергогасител на ОИ – изправен. Преливник – изправен. Бързоток – бетонен, изправен.
Енергогасител – няма. Язовирът се охранява. Има авариен план и авариен склад. Речното
корито до 500м. има проводимост. Аварийния план е актуализиран.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояниe.
3. Язовир “Червена могила” - общ завирен обем 15 000м3, в момента на
проверката водното ниво е на 0.05 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

собственост и е отдаден на концесия на фирма „КАПА” ЕООД. Корона с променлива
ширина, изправна. Въздушен откос с дървесна растителност, изправен. Воден откос
почистен, изправен.Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – няма.
Преливник – изправен. Бързоток- почистен, изправен. Коритото на дерето до 500 м под
стената, има проводимост. Язовирът се охранява. Има авариен склад. Аварийния план е
актуализира съгласно нормативните документи.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.
4. Язовир “Върба” - общ завирен обем 60 000м3, в момента на проверката
водното ниво е на 0.8 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост,
отдаден е на концесия на СД „Гарант-експрес-90”.
Корона – равна, с променлива ширина, изправна. Въздушен откос, изправен.
Воден откос, изправен. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – няма.
Преливник – изправен. Отводящ канал – почистен, изправен. Коритото на реката има
проводимост. Язовирът се охранява. Има авариен план и авариен склад. Аварийния план
е актуализира съгласно нормативните документи.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.
5. Язовир "Долна Диканя" - общ завирен обем 7 224 000 м3, в момента на
проверката – 4 90 000 м3. Язовира се стопанисва от НС ЕАД-клон Струма-Места, отдаден е
под наем на фирма „Г.М. Добив” ЕООД.
Корона – проходима, равна, изправна. Въздушен откос – равнинен, изправен.
Воден откос – каменна броня, изправен. Сумарен дебит на филтрация – 1 л/с. Основен
изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – изправен. Преливник – пача човка,
изправен. Преливен ръб – бетонен, изправен. Отводящ канал – изправен. Водовземно
съоръжение – 3 бр. плоски стоманени затвори с ръчно и ел. задвижване, изправно.
Изградени са геодезична мрежа и 12бр. пиезометри от тях 4бр. запушени. Речното корито
до 500м след язовирната стена има проводимост. Има изготвен авариен план. До язовира
има асфалтов път. Язовирът се използва за напояване.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.
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6. Язовир "Извор"- общ завирен обем 7 300 000 м3 в момента на проверката – 4
465 000 м3. Язовирът се стопанисва от НС ЕАД-клон Струма-Места и е отдаден под наем
на “Мес ко ММ-5” ЕООД. Контролно-измервателна система – от 18бр. пиезометри, 3бр.
запушени. Корона – проходима, изправна. Въздушен откос – равнинен, изправен. Воден
откос – равнинен, изправен. Основния изпускател-изправен. Енергогасител на ОИ–
изправен. Преливник – изправен. Отводящ канал – пичистен, изправен.Енергогасител на
преливник – почистен, изправен. Водовземно съоръжение – неизправно, достъпът до него
е с лодка. Има технически доклад от оглед на ВК от водолазен екип. Почистено коритото
на реката на 500 м под стената и има проводимост. До язовира има асфалтов път.
Аварийния склад се намира на язовир „Пчелина”. Има авариен план.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.
7.Язовир „Дрен” – общ завирен обем 90 000 м3 , в момента на проверката
водното ниво е на кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост, отдаден е на
концесия с решение на Общинския съвет от месец ноември 2010г. на фирма „Капри Еко”
ООД. Корона - изправна. Въздушен откос – храстовидна растителност, изправен. Воден
откос – изправен. Основен изпускател – изправен. Енергогасител – няма. Преливниктръба Ф 225, изправен. Преливен ръб –

изправен. Бързоток – почистен,изправен.

Водовземно съоръжение – вх. шахта, изправно. Охранява се. Актуализиран е аварийния
план. Пътят до язовира е насипан със скална маса.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.

8.Язовир „Прибой” – В момента на проверката язовира е празен до кота
вх.шахта на ОИ .
С

Акт

№

2928/03.12.2014г.

язовира

е

актуван

като,

публична

общинска

собственост и се управлява от Кмета на община Радомир, на основание чл.12.,ал.5 от
Закона за общинска собственост.

Водния, въздушния откос и короната на язовирната

стена са обрасли с храсти и дървесна растителност, трудно достъпни и непроходими,
неизправни. Основния изпускател е отворен, но няма достъп до него, не може да се
направи оглед. Енергогасителят не може да бъде открит. Водовземното съоръжение
отстрани е обрасло с храсти. Преливника е непочистен. Няма авариен склад. Аварийният
план е актуализиран.
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Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.

9.Язовир”Бобораци” - стената

е

прокопана

до

кота

дъно,

няма

основен

изпускател, заличен преливник, чашата на съоръжението е суха, на КВС не фигурира като
ХТС.

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
1. Язовир "Пчелина"- общ завирен обем 54 200 000 м3 в момента на проверката
0.05м. над кота преливен ръб. Язовира е публично държавна собственост на МЗХ и се
експлоатира от „Напоителни системи” ЕАД-клон Струма-Места, ХТР-Перник. Контролно –
измервателни системи: нивомерна, геодезична и пиезометрична. На геодезичната 2бр.
визирни стъба са компроментирани, на пиезометричната – 16 бр.пиезометри запушени от
общо 74 бр . Корона – асфалтова настилка, проходима, изправна. Въздушен откос –
равнинен, изправен. Воден откос – каменна броня, изправен. Дренажи – 57 броя с 549
метра дължина. Основен изпускател – изправен. Затворният орган в ВК е отворен и
застопорен. Отклонението от ОИ за МВЕЦ е направена преди табления затвор на сухата
страна на стената и експлоатационното дружество - „НС” ЕАД не могат да контролират
изпусканите количества вода от язовирното езеро, което може да създаде реална
опасност за населението и инфраструктурата по поречието на р. Струма. Енергогасител –
изправен. Преливник – изправен. Преливен ръб – бетонен, изправен. Бързоток – бетонен,
изправен. Енергогасител – бетонен, изправен. Водовземно съоръжение – отделна ВК за
напояване и промишлено водоснабдяване, шибърния кран в изходящата шахта не работи,
поради липса на необходимост. Коритото на реката на 500 м след основния изпускател и
енергогасителя на преливника е почистено и има проводимост. До язовира има асфалтов
път.
Не е изпълнено предписанието за преценка на необходимостта от възстановяване
на дросел клапата и предостави становище на Областният управител.
Има денонощна охрана. Има схема за оповестяване. Има изготвен авариен план.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.
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ОБЩИНА БРЕЗНИК

1. Язовир "Красава-2” - за питейни нужди с общ завирен обем 2 973 000 м3, в
момента на проверката водния обем е 1.6м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска
собственост. Стопанисва се от общинска фирма “Водоснабдяване” ЕООД - гр. Брезник.
Има назначен оператор. Използва се за водоснабдяване. Контролно-измервателна система
– нивомерна – изправна, геодезична – изправна, пиезометрична – изправна, 1бр.
пиезометър неизправен/запушен/. Корона - равна, изправна. Въздушен откос – равнинен,
изправен. Воден откос-равнинен с каменна броня с насипен камък, изправен.Основен
изпускател – изправен. Енергогасител - изправен. Преливник - изправен. Преливен ръб –
бетонен, изправен. Бързоток – бетонен, почистен, изправен. Енергогасител – бетонен,
почистен, изправен. Водовземна кула – изправна. Има авариен склад и авариен план. До
язовира има път и телефонна връзка. Язовирното езеро и СОЗ са заградени с ограда и
входа се заключва, има денонощна охрана.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.

2. Язовир "Бегуновци" - общ завирен обем 1 550 000 м3, в момента на
проверката обема е 1,70 метра под кота преливен ръб.

Язовирът се стопанисва

на

„Напоителни системи” ЕАД клон Струма-Места. Контролно-измервателна система –
нивомерна – неизправна, геодезична – неизправна, пиезометрична – неизправна. Корона
с настилка, равна и изправна. Въздушен откос – равнинен, изправен. Воден откос –
каменна броня, изправен. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ –
изправен. Преливник – изправен. Преливен ръб – бетонен, изправен. Бързоток –
почистен, изправен. Енергогасител – бетонен, почистен, изправен. Водовземно съоръжени
- изправно. Коритото на реката до 500м. от стената е почистено. Има изготвен авариен
план. Аварийния склад се намира в база Ярджиловци. Язовира се охранява, няма
постоянен технически персонал.
Не е изпълнено предписанието да се възстанови контролно-измервателната
система на язовира.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.
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3. Язовир “Красава -1” – Язовирът е общинска собственост и е отдаден на
концесия на фирма ЕТ „Бисер Стоименов- Аляска 2”

Общ завирен обем 95 000 м3, в

момента на проверката завирен обем – 0.00 м. под кота преливен ръб. Контролноизмервателни системи – няма. Корона – има коловози – уплътнени,поставена е бариера,
която да ограничи достъпа до короната, изправна. Въздушен откос - обрасъл с
храстовидна растителност – неизправен. Воден откос – изправен. Основен изпускател –
шахтата е обрасла с храстовидна растителност. Не се представи протокол за състоянието
на ОИ. Енергогасител – изправен. Преливник – изправен. Преливен ръб – бетонен,
изправен. Отводящ канал – частично разрушен, около 20м преди водостока на пътя,
почистен, изправен. Енергогасител на бързотока – няма. Водовземно съоръжение – вх.
шахта – изправно. Речно корито до 500м след яз. стена – обрасло, непочистено.
Има авариен план и се охранява. Има авариен склад, аварийна група и
съобщителна връзка.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.

4. Язовир “Завала”- Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия
на фирма „Грийн Енерджи Партнерс” ЕООД. Общ завирен обем 79 000 м3. Изведен от
експлоатация, без проект съгласно изискванията на. Изпълняват се ремонтни СМР по
одобрен работен проект( разрешение за строеж №31/25.07.2016г.). Речно корито до 500м
след яз. стена – почистено. Има авариен склад. Изготвен е авариен план.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
5. Язовир “Слаковци” - общ завирен обем 330 000 м3, в момента на проверката
0.40 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост и е отдаден на концесия
на СД „Аеро-Ем – Асенови Сие” на 08.11.2004г. за срок от 20 години. Има назначен
оператор. Контролно-измервателни системи – изграден е 1бр. пиезометър. Коронапроходима, равна изправна. Въздушен откос - /в средата на петата на стената има
подгизнал участък, има експертиза от 2010г. на фирма „ИКО Консулт Проект” ЕООД с
заключение, че няма проблеми за стената/, изправен. Воден откос – равнинен, изправен.
Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – изправен. Преливник - бетонен с
трапецовиден профил, изправен. Бързотокът - почистен, изправен. Енергогасител – няма.
Водовземно съоръжение – вх. шахта – изправно. Речно корито – почистено. Има авариен
план. Охранява се и има съобщителна връзка.

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.

6. Язовир “Брезник” - Язовирът е общинска собственост. Общ завирен обем 56
000 м3, в момента на проверката степен на завиряване - 2м под кота корона. Контролно
измервателна система – няма. Корона – неоформена, неизправна, обрасла с храстовидна
и дървесна растителност. Въздушния и водния откоси са непочистени и неизправни.
Основен изпускател – отворен , неизправен. Енергогасител на ОИ – влива се в опашката
на яз.Слаковци. Преливник – понижено ниво, изправен. Бързоток – няма. Водовземно
съоръжение – вх. шахта – неизправно. Има авариен план и авариен склад. Язовира да се
подържа празен /кота МО/.
Не е изпълнено предписанието да се поддържа празен.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе представена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.

7. Язовир “Кошарево” – Язовирът е общинска собственост. Отдаден на
концесия на фирма „Донвис” ЕООД. Общ завирен обем 25 000 м3, в момента на
проверката язовира е празен. Контролно-измервателни системи – няма. Корона – равна, с
коловози - неизправна. Въздушен откос –

обрасъл

с дървесна и храстовидна

растителност - неизправен. Воден откос - изправен. Основен изпускател – в шахта
вградена в стената, неизправен. Енергогасител – няма. Преливник – земен профил,
изправен. Отводняващ канал, не почистен

и неизправен. Енергогасител – няма.

Водовземно съоръжение – неизправно. Речно корито до 500 м след яз. стена – има
проводимост. Има авариен план.
Не е изпълнено предписанието за премахване на дървесната и храстовидната
растителност по сухия откос.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.

8. Язовир “Конска” - общ завирен обем 76 000 м3, в момента на проверката
степен на завиряване 0.6 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост.
Контролно-измервателни системи – няма. Корона – вълнообразна, проходима, изправна.
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Въздушен откос – изправен. Воден откос - изправен. Основен изпускател – изправен.
Енергогасител на ОИ – няма. Преливник – земен профил, изправен. Бързоток – тип
„отводнителна канавка”, изправен. Енергогасител – няма. Водовземно съоръжение – вх.
шахта, изправно. Речно корито до 500м след яз. стена, видимо има проводимост. Няма
охрана и няма назначен персонал. Няма авариен склад. Има авариен план. Няма сервитут
за част от язовирното езеро и няма достъп до язовирната стена и съоръженията към нея.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.
9. Язовир “Брезнишки Извор” - общ завирен обем 187 000 м3 и в момента на
проверката 1.2 м. под кота преливен ръб. Язовирът е общинска собственост и е отдаден
на концесия на фирма „Адел 3” - София. Контролно-измервателни системи – няма. Корона
– проходима, равна, изправна. Въздушен откос – равен, изправен. Воден откос – каменна
броня, равнинен, изправен. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ –
изправен. Преливник – изправен. Бързотокът е със силно напукана облицовка по дъното
и откосите, почистен, неизправен. Енергогасител – няма. Водовземно съоръжение – вх.
Шахта, изправно. Речно корито видимо има проводимост. Има авариен план и авариен
склад.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.

ОБЩИНА ТРЪН
1. Язовир "Ярловци"- общ завирен обем 5 910 000 м3, в момента на проверката
– 3 823 000 м3. Язовирът се стопанисва от „Напоителни системи” ЕАД клон Струма-Места,
отдаден е под наем на фирма „Валедо 2” ЕООД.
Контролно измервателни системи – нивомерна (8 рейки) – изправна, геодезична –
изправна, пиезометрична (12 пиезометри) – изправна. Корона – изправна. Въздушен
откос – равнинен, изправен. Воден откос – равнинен, изправен. Филтрация – сумарен
дебит 24л/м. Основен изпускател – изправен. Енергогасител на ОИ – изправен.
Преливник–изправен. Отводящ канал – бетонен, почистен, изправен. Енергогасител бетонен, изправен. Водовземно съоръжение – вх. шахта, изправна. Коритото на реката на
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500 м под стената е почистено и има проводимост. До язовира има изграден асфалтов
път. Има авариен план . Охранява се и има съобщителна връзка.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.
2. Язовир “Лялинци” – – язовира не бе посетен от комисията, поради лоши
атмосферни условия и невъзможен достъп до него.

ОБЩИНА ЗЕМЕН

1. Язовир “Земен” - общ завирен обем 125 000 м3, в момента на проверката
язовира е изпразнен наполовина. Язовирът е собственост на община Земен .
Контролно измервателни системи – няма. Корона – проходима, изправна.
Въздушен откос – храстовидна растителност. Основен изпускател – неизправен, крана е
със срязано стъбло на водача. Воден откос - изправен. Енергогасител на ОИ – изправен.
Преливник- изправен, удълбан. Бързоток – няма.

Енергогасител

– няма. Водовземно

съоръжение – вх. шахта, изправно. Коритото на реката 500 м след основния изпускател
има проводимост. Черният път до язовира е в лошо състояние. Аварийният план е
актуализиран. Няма авариен склад.
Язовира не е оборудван с локална система за оповестяване и не е интегриран към
Националната система за ранно оповестяване и предупреждение.
На комисията не бе предоставена оценка за сигурността на язовирната стена и
анализ на техническото състояние.

ОБЩО ЗА ОБЩИНИТЕ
1. Допуснати са нарушения при изготвянето на плановете за земеразделяне, като
неправомерно са възстановявани сервитути на язовири, на техническите съоръжения и
корита на реки, отразени в доклада на ОД”Земеделие”- Перник.
2. За язовирите собственост на общините не се извършват оценка на сигурността
и анализ на техническото състояние.
3. На територията на област Перник няма издадени Разрешителни за ползване на
воден обект с цел добив на инертни материали. В тази връзка няма настъпили промени в
надлъжния и напречен профил на водните обекти в резултат от подобен род дейности.
4. Общините Перник, Радомир и Брезник имат назначени оператори.
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Във връзка с направените констатации за осигуряване на безопасно
ползване на ХТС, подържането им в добро техническо състояние, комисията
предлага:
ОБЩИНА ПЕРНИК
1. ТЕЦ “Република”:

- „Топлофикация Перник” АД да представи технически данни от проведен контролен
мониторинг на КИС на дигите на сгуроотвал „7_МИ септември“ от лицензирана фирма.
- „Топлофикация Перник“ АД да изгради пиезометрична система по дигите на
сгуроотвал „Кудин дол“, с цел проследяване и оценка сигурността на съоръжението.
срок: 30.12.2016г.
отг.:Изп. директор „Тплофикация” АД

2.Язовир “Студена”
- Да се изпълнят ремонтните работи съгласно приетия проект.
срок: съгласно договора за изп. на рем. дейности
отг.: Управителят на “В и К”ООД
3.Язовир “Мещица”
- Язовира да се поддържа постоянно празен /кота М.О./
срок: постоянен
отг.: Кмета на община Перник

4.Язовир “Осломе”
- Да се поддържа водното ниво до 850 000 м3.
срок:

постоянен

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

5.Язовир “Темелково”
- Да се поддържа водно ниво 1м. под кота преливен ръб.
срок:

постоянен.

отг.: управител НС „Клон Струма-Места”

ОБЩИНА РАДОМИР

1. Язовир "Стефаново"
-Водното ниво в язовира да се понижи с 0.50м от преливен ръб;
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срок: постоянен
отг: Кмета на Община Радомир
-Да се премахне храстовидната растителност от входа на преливника и храстовидната
и дървесна растителност по короната и въздушния откос.
срок: 30.12.2016 г.
отг.: Кмета на община Радомир
-Да се почисти речното корито на 500 м под язовирната стена;
срок: 30.12.2016 г.
отг.: Кмета на община Радомир

2. Язовир “Върбица”
-Собственика да предприеме действия за преместване на стълбовете от ел.преносната
мрежа която минава над водното огледало.
срок: 30.12.2016 г.
отг.: Кмета на община Радомир
-Да се премахне храстовидната растителност по част от сухия откос;
срок: 30.12.2016 г.
отг.: Кмета на община Радомир

3.Язовир “Върба”
- Водното ниво в язовира да се поддържа на 0.40м спрямо кота съществуващ
преливник.
срок: веднага
отг: Кмета на Община Радомир

4.Язовир "Извор"
-Водното ниво в язовира да се поддържа на 4.300х106 м3, съгласно протоколно
решение на технически съвет на НС-централно управление от 21.11.2011г.
срок: постоянен
отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”
5.Язовир „Дрен”
- Водното ниво в язовира да се поддържа на кота 0.30м под кота преливен ръб.
срок: постоянен
отг.: Кмета на община Радомир
- Да се премахне храстовидната растителност по въздушния откос ;
2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

срок: 30.08.2016 г.
отг.: Кмета на община Радомир
6.Язовир „Прибой”
-Да се поддържа постоянно празен;
срок: постоянен
отг.: Кмета на община Радомир
- Собственика да изпълни изискванията на чл. 172 от Наредбата приета с ПМС
№262/07.10.2016г.
срок: 30.03.2017г.
отг.: Кмета на община Радомир

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
1.Язовир “Пчелина”

- Собственика да прецени необходимостта от възстановяване

на дросел клапата и

представи становището си на Областния управител.
срок: 30.12.2016г.
отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

ОБЩИНА БРЕЗНИК

1.Язовир Бегуновци

-Да се възстанови контролно-измервателната система на язовира, чрез изготвяне на
проект и извършване на замервания, наблюдения и техническа експлоатация.
срок: съгласно проекта
отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

2.Язовир „Красава-1”

-Да се премахне храстовидната растителност по въздушния откос.
срок: 30.12.2016г.
отг.: кмет на община Брезник
-Да се представи протокол за експлоатационното състояние на СК на ОИ.
срок: 30.11.2016г.
отг.: кмет на община Брезник
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3.Язовир “Завала”

- Да се поддържа постоянно празен.
срок: постоянен
отг.:Кмета на община Брезник

4.Язовир “Слаковци”

- Да се поддържа водно ниво 0,40м. под кота преливен ръб;
срок: постоянен
отг.: кмет на община Брезник

-Да се отчита нивото на пиезометъра и нивото на язовира на 10 дни.
Срок: постоянен
отг.: кмет на община Брезник
5.Язовир “Брезник”

-Язовира да се изпразни и поддържа празен.
Срок: веднага
Отг.: кмет на община Брезник

-Собственика да изпълни изискванията на чл.172 от Наредбата приета с ПМС №
262/07.102016г.
Срок:30.03.2017г.
Отг. Кмета на община Брезник

6.Язовир “Брезнишки Извор”

- Да се изпълни проекта за ремонт на бързотока и преливника.
срок: съгласно проекта.
отг.:Кмета на община Брезник

7.Язовир „Кошарево”

- да се премахне храстовидната и дървесна растителност по сухия откос;
срок: 30.12.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
-да се възстанови пропускателната способност на основния изпускател;
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срок: 30.03.2017г.
отг.:Кмета на община Брезник
-да се възстанови водовземната шахта;
срок: 30.03.2017г.
отг.:Кмета на община Брезник

ОБЩИНА ЗЕМЕН

1.Язовир “Земен”

- Язовира да се подържа празен до отстраняван на неизправността на СК на ОИ;
срок: постоянен
отг.: Кмета на община Земен

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ЯЗОВИРИ, ХТС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЕРНИШКА ОБЛАСТ

1. Да не се предприемат действия, с които се нарушават целостта на язовирната
стена и изправността на съоръженията към нея.
срок: постоянен
отг.: собствениците на язовирите

2.Собствениците

на ХТС да приведат същите в съответствие с изискванията на

Закона за водите, Наредба за условията и реда за осъществяване на техническа и
безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на
контрол за техническото им състояние /ДВ бр.81 от 14.10.2016г./ и Правилник за
правилна

и

безопасна

експлоатация

на

съоръженията

от

хидромелиоративната

инфраструктура / ДВ бр. 97 от 02.11.2004 г./ и чл. 169 от ЗУТ.
срок: нормативен
отг.: собствениците на язовирите

3. Собствениците на ХТС да осигурят оператор за техническа експлоатация на
язовирната стена и съоръженията към нея, съгласно чл.138в, ал.1 от Закона за водите.
срок: постоянен
отг.: собствениците нам язовири
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4.Да се направи профилактика на отводнителните системи за повърхностни води в
населените места.
срок: 30.12.2016г.
отг.: Кметовете на общини

5.Всички собственици на язовири при аварийни ситуации, при които е възможно
изтичане на водни маси, незабавно да уведомят Областна дирекция ПБЗН -Перник,
дежурния по Областен и Общински съвети по сигурност, ОД МВР-Перник, РО „НЯСС” ЮЗБ
към ДАМТН, Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград и ХТР- Перник
на телефон: 076 608 112 и 076 60-01-01. /съгласно аварийните си планове/
срок: постоянен
отг.: собствениците на язовирите

6.Да се извършват замервания на обемите на язовири от собствениците и се
осигуряват свободни обеми за поемане на висока вълна.
срок: постоянен
отг.: собствениците на язовирите

7. При поява на висока вълна по поречието на р. “Струма” да се уведомява РД
ПБЗН – Кюстендил, РД ПБЗН- Благоевград, РО „НЯСС” ЮЗБ към ДАМТН,

Басейнова

дирекция Западнобеломорски район – Благоевград.
срок: постоянен
отг.:Началник РД ПБЗН – Перник

8. Собствениците на язовири да извършат и представят оценка на сигурността и
анализ на техническото състояние .
Срок: до следващата комисия
Отг. Собствениците на язовири

КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/П/

/инж. Любомир Тасев /
ЧЛЕНОВЕ:
1.Петко Петков

/П/

2.Николина Стоилова

/П/
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3.инж. Камелия Виденова

/П/

4.Деница Николова

/П/

5.Любляна Петрова

/П/

6.Боян Евтимов

/П/

7.Марин Първанов

/П/

8.инж. Стоимен Везенков

/П/

9.Людмила Халачева

/П/

10.Елза Коцева

/П/

11. инж.Невена Павлова

/П/

12.инж.Ангел Стоянов

/П/

13.инж.Моника Милошова

/П/

14.инж.Бойко Кодуски

/П/

15.Ясен Кацаров

/П/

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

