РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

З А П О В Е Д
№ РД – ОМП-3
Перник 21.06.2016г.

На основание чл. 32, ал.1, във връзка с чл. 31, ал.1, т. 9 от Закона за
администрацията, чл. 138а, ал.3, т.2 от Закона за водите,

чл. 64, ал.1, т. 6

от

Закона за защита при бедствия, Протокол № 25 на комисия и съгласно Заповед №
РД-55/01.04.2016г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се предприемат срочни мерки за безопасно ползване на ХТС,
открити

рудници,

техническо

кариери

състояние

и

и

сгуроотвали

подобряване

на

поддържането
проводимостта

им
на

в

добро

реките

и

деретата, както следва:

ОБЩИНА ПЕРНИК
1. ТЕЦ “Република”:
A) - Сгуроотвал “7-МИ септември”:
-На Областният управител да се представят технически данни за дигата
/всички коти на съоръженията свързани с ОИ и дигата/;
срок: 15.07.2016г.
отг.:Изп. директор „Топлофикация” АД
- Да се изгради пиезометрична система на стената;
срок: 30.09.2016г.
отг.:Изп. директор „Топлофикация” АД

Б) – Сгуроотвал „Кудин дол”:
- Да се изгради пиезометрична система на стената;
срок: 30.09.2016г.
отг.:Изп. директор „Топлофикация” АД

В) „Топлофикация Перник” - АД да извърши технически измервания, съгласно
изискванията

за

гарантиране

на

сигурността

на

сгуроотвалите,

като

хидротехнически съоръжения, както и на обслужващите ги външни сгуропроводи
за транспорт на сгуропепелна маса, с цел недопускане на разливи и замърсявания
на повръхностни водни обекти.Да представи доклад в Областна администрация и
РИОСВ-Перник.
срок: 30.08.2016г.
отг.:Изп. директор „Топлофикация” 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
- Собственика да изпълни изискванията на чл.47 от Наредба №13 от 29.01.2004г.
срок: 30.09.2016г.
отг.: Кмета на община Перник
4.Язовир “Расник”
- Водното ниво в язовира да се поддържа 1.0 м под кота преливен ръб.
срок: постоянен
отг. : Кмет на община Перник
5.Язовир “Осломе”
- Да се поддържа водното ниво до 850 000 м3.
срок:

постоянен

отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”

6.Язовир “Ярджиловци”
-Да се поддържа водно ниво 1м. под кота преливен ръб.
срок: постоянен
отг.: Кмета на община Перник
- Да се отводни площта от лявата страна на въздушния откос.
срок: 30.07.2016г.
отг.: Кмета на община Перник
7.Язовир “Темелково”
- Да се поддържа водно ниво 1м. под кота преливен ръб.
срок:

постоянен.

отг.: управител НС „Клон Струма-Места”
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8.Язовир “Рутеш”
-Да се почисти лявата страна на въздушния откос от храстовидна растителност;
срок:

30.07.2016г.

отг.: управителя на фирма „ВиВ”
Участъци на реки и дерета:
1. Да се почистят речните русла на реките и дерета от храсти, дървета и битови
отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете и тесните и
ниски участъци на бреговете в населените места от общината.
01.11.2016г.
отг. Кмета на община Перник

ОБЩИНА РАДОМИР
1. Язовир "Стефаново"
-Водното ниво в язовира да се понижи с 0.50м от преливен ръб;
срок: постоянен
отг: Кмета на Община Радомир
-Да се премахне храстовидната растителност от входа на преливника и
храстовидната и дървесна растителност по въздушен откос.
срок: 30.07.2016 г.
отг.: Кмета на община Радомир
-Да се почисти речното корито на 500 м под язовирната стена;
срок: 30.08.2016 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: 30.07.2016 г.
отг.: Кмета на община Радомир
-Да се премахне храстовидната растителност по част от сухия откос;
срок: 30.07.2016 г.
отг.: Кмета на община Радомир
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3. Язовир “Червена могила”
- Да се насипе със скален материал стената и част от водния откос. При
извършването на ремонтните работи по стената да не се движат МПС;
срок: 30.08.2016 г.
отг.: Кмета на община Радомир
4.Язовир “Върба”
- Водното ниво в язовира да се поддържа на 0.40м спрямо кота съществуващ
преливник.
срок: веднага
отг: Кмета на Община Радомир
- Да се възложи проект за ремонт на преливника, като котата на същия се
понижи с 0,40м.
срок: 30.09.2016г.
отг.: Кмета на община Радомир
5.Язовир “Долна Диканя”

6.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”
7.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 и дървесна растителност по въздушния откос ;
срок: 30.08.2016 г.
отг.: Кмета на община Радомир
8.Язовир „Прибой”
-Да се поддържа постоянно празен;
срок: постоянен
отг.: Кмета на община Радомир
- Собственика да изпълни изискванията на чл.47 от Наредба №13 от 29.01.2004г.;
срок: 30.12.2016г.
отг.: Кмета на община Радомир
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9.Язовир „Бобораци”
- Председателят на комисията да ми представи доклад за техническото
състояние на язовира;
срок:10.07.2016г.
отг. инж. Л. Тасев
Участъци на реки и дерета:
1. Да се почистят речните русла на реките и дерета от храсти, дървета и битови
отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете и тесните и
ниски участъци на бреговете в населените места от общината.
01.11.2016г.
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: 30.08.2016г.
отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”
- Да се възстанови дренажния кладенец намиращ се до енергогасителя на
основния изпускател.
срок: 30.07.2016г.
отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”
- В Областна администрация Перник, ежегодно да се представят решения от
протокол на експертно-техническия съвет за техническото състояние на язовир
„Пчелина”.
срок: след заседание на съвета
отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”
Участъци на реки и дерета:
1. Да се почистят речните русла на реките и дерета от храсти, дървета и битови
отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете и тесните и
ниски участъци на бреговете в населените места от общината.
01.11.2016г.
отг. Кмета на община Радомир

ОБЩИНА БРЕЗНИК

1. Язовир “Красава-2”
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2.Язовир Бегуновци
-Да се възстанови контролно-измервателната система на язовира, чрез изготвяне
на проект и извършване на замервания, наблюдения и техническа експлоатация
съгласно Наредба №13.
срок: съгласно проекта
отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”
- Да се подравнят бетоновите бордюри по короната;
срок: 30.08.2016г.
отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”
- Да се назначи компетентен персонал отговарящ за експлоатацията на язовира;
срок: 30.09.2016г.
отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”
3.Язовир „Красава-1”
-Да се поддържа водно ниво 1м. под кота преливен ръб;
срок: постоянен
отг.: кмет на община Брезник
-Да се извадят плаващите тела при водния откос от дясната страна на язовирната
стена;
срок: 30.07.2016г.
отг.: кмет на община Брезник
4.Язовир “Завала”
-Язовира е изведен от експлоатация без проект. Собственика да изпълни
изискванията на чл.47 от Наредба №13 от 29.01.2004г. Да се поддържа постоянно
празен.
срок: постоянен
отг.:Кмета на община Брезник
5.Язовир “Слаковци”
- Да се поддържа водно ниво 0,40м. под кота преливен ръб;
срок: постоянен
отг.: кмет на община Брезник
-Да се изгради един пиезометър на короната в зоната на мокрото петно на
въздушния откос;
Срок: 30.09.2016г.
отг.: кмет на община Брезник
6.Язовир “Брезник”
-Язовира да се изпразни и поддържа празен.
срок: веднага
отг.: кмет на община Брезник
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- Собственика да изпълни изискванията на чл.47 от Наредба №13 от 29.01.2004г.
срок: 30.11.2016г.
отг.: кмет на община Брезник
7.Язовир “Брезнишки Извор”
- Да се изпълни проекта за ремонт на бързотока и преливника.
срок: съгласно проекта.
отг.:Кмета на община Брезник
8.Язовир „Конска”
- Водното ниво в язовира да се понижи с 1м под кота каменна броня.
срок: веднага
отг.:Кмета на община Брезник
-Кота преливник да се понижи с един метър от съществуващата кота.
срок: 30.08.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
- Собственика да проведе процедурите по чл.47 от Наредба 13 от 29.01.2004г.
срок: 30.11.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
9.Язовир „Кошарево”
- да се премахне храстовидната и дървесна растителност по сухия откос;
срок: 30.08.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
-да се възстанови пропускателната способност на основния изпускател;
срок: 30.09.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
-да се почистят преливника и отводящия канал;
срок: 30.07.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
-да се спре преминаването на МПС по короната;
срок: веднага
отг.:Кмета на община Брезник
-да се премахнат дънерите от мокрия откос;
срок: 30.07.2016г.
отг.:Кмета на община Брезник
Участъци на реки и дерета:
1. Да се почистят речните русла на реките и дерета от храсти, дървета и битови
отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете и тесните и
ниски участъци на бреговете в населените места от общината.
01.11.2016г.
отг. Кмета на община Брезник
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ОБЩИНА ТРЪН
1.Язовир “Ярловци”
-Да премахне храстовидната растителност от мокрия откос на язовирната стена.
срок: 30.07.2016г.
отг.: Управител НС „Клон Струма-Места”
2.Язовир “Лялинци”
-Да се изпразни и поддържа постоянно празен.
срок: постоянен
отг.:Кмета на община Трън
-Да

се

организира

денонощно

дежурство

за

оповестяване

при

влошени

метеорологични условия /валежи/;
срок: веднага
отг.:Кмета на община Трън
-За възстановяване на ХТС да се проведе процедура съгласно ЗУТ. Да се спази
Наредба № 13 от 29.01.2004г.;
срок: 30.11.2016г.
отг.:Кмета на община Трън
Участъци на реки и дерета:
1. Да се почистят речните русла на реките и дерета от храсти, дървета и битови
отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете и тесните и
ниски участъци на бреговете в населените места от общината.
01.11.2016г.
отг. Кмета на община Трън
ОБЩИНА ЗЕМЕН
1.Язовир “Земен”
-Водното ниво в язовира да се понижи с 0.50м чрез понижаване на преливния
ръб на преливника;
срок: 30.07.2016г.
отг.: Кмета на община Земен
-Да се премахнат храстовидната и дървесна растителност – от сухия откос в
лявата част на язовирната стена;
срок: 30.07.2016г.
отг.: Кмета на община Земен
-Да се възложи проект за ремонтни работи на язовирната стена, преливника и
основния изпускател.
срок: 30.08.2016г.
отг.: Кмета на община Земен
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-Да се направи оценка от компетентно лице за наличие на филтрация през
тялото на стената, и съобразно с констатацията, собственика да предприеме
действия, съгласно член 47 от Наредба 13 от 29.01.2004г.
срок: 30.09.2016г.
отг.: Кмета на община Земен
Участъци на реки и дерета:
1. Да се почистят речните русла на реките и дерета от храсти, дървета и битови
отпадъци, като се обърне особено внимание на отворите на мостовете и тесните и
ниски участъци на бреговете в населените места от общината.
01.11.2016г.
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

и/или

ползвателите

на

ХТС

да

приведат

същите

в

съответствие с изискванията на Закона за водите, Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за
условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени
и съоръженията към тях /ДВ бр. 17 от 02.03.2004 г./, 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: постоянен
отг.: собствениците на язовирите
3. Собствениците и/или ползвателите 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 на язовирите
4.Да се направи профилактика на отводнителните системи за повърхностни
води в населените места.
срок: 30.09.2016г.
отг.: Кметовете на общини
5.Всички собственици на язовири при аварийни ситуации, при които е
възможно изтичане на водни маси, незабавно да уведомят Регионална дирекция
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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

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

/П/

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
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