
П Р О Т О К О Л 

от проведено извънредно работно съвещание на Областния управител на област 

Монтана с кметовете на общини, кметства и кметски наместници в общините 

Берковица и Вършец и ползвателите на водностопански обекти, с цел предприемане 

на спешни мерки за недопускане възникването на бедствени ситуации на територията 

на общините при управлението на водните обекти, намаляване на риска и 

неблагоприятните последици за населението във връзка с очакваните валежи и 

снеготопене. 

 

          Днес 15.02.2012 г., сряда, от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска 

администрация Берковица се проведе извънредно работно съвещание на Областния управител 

на област Монтана с кметовете на общини, кметства и кметски наместници в общините 

Берковица и Вършец и ползвателите на водностопански обекти, с цел предприемане на спешни 

мерки за недопускане възникването на бедствени ситуации на територията на общините при 

управлението на водните обекти, намаляване на риска и неблагоприятните последици за 

населението във връзка с очакваните валежи и снеготопене. 

В работата на съвещанието участие взеха: 

          -   инж. Иван Тодоров – Главен секретар в Областна администрация Монтана; 

          - инж. Стилиян Стоянов – Главен специалист „Отбранително-мобилизационна подготовка” 

в Областна администрация – Монтана;  

-  инж. Ивайло Андреев – представител на предприятие „Язовири и каскади” към „НЕК” – 

ЕАД; 

          - Старши инспектор Генади Горанов – Началник група „ППД” в Областно управление 

„Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана;  

          - инж. Петър Кунов - инспектор по ЗН в група „Планиране и превантивна дейност” в 

Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана; 

          Същото премина при следния дневен ред: 

1. Откриване на съвещанието – от инж. Иван Тодоров 

2.  Запознаване на присъстващите с основните характеристики и елементи на 

водностопанските обекти, изградените технически съоръжения към тях, необходимостта от 

постоянното им поддържане в техническа и експлоатационна изправност, рисковете за 

населението и прилежащата инфраструктура при неизпълнение на дадените предписания  от 

междуведомствени комисии, извършили проверката им и необходимостта от предприемане на 

превантивни мерки и действия от техните собственици и ползватели за недопускане на аварии – инж. 

Ивайло Андреев – ръководител язовирен район „Петрохан” към предприятие „Язовири и каскади”. 

3. Резултати от извършените проверки на техническото и експлоатационно състояние и 

аварийното планиране на водните обекти през 2011 г.,  повтарящите се слабости при експлоатацията 

им, отразени в констативните протоколи под формата на предписания за изпълнение, законови и 

подзаконови нормативни актове, задължаващи собствениците и ползвателите да поддържат обектите 

в изправно и безопасно състояние при експлоатацията им - инж. Стилиян Стоянов – Главен 

специалист „Отбранително-мобилизационна подготовка” в Областна администрация – Монтана 

4. Потенциално опасните водни обекти намиращи се на територията на съответната община, 

тяхното моментно състояние и необходимостта от изпускане на водите в тях на 50%, предвид 

предстоящите валежи и снеготопене - инж. Петър Кунов - инспектор по ЗН в група „Планиране и 

превантивна дейност” в Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” 

– Монтана. 

 



5.  В кой случай и възможностите на Областно управление “Пожарна безопасност и 

защита на населението” – Монтана може да оказва необходимата помощ с цел предотвратяване 

на възможни рискове от възникване на бедствия - Старши инспектор Генади Горанов – 

Началник група „ППД” в Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” 

– Монтана. 

След приключване на презентацията от дневния ред, се предостави възможност на 

присъстващите длъжностни лица, представители на местната изпълнителна власт и 

ползвателите на водни обекти (язовири) за изказвания и въпроси, както следва: 

 

1. Г-н Рангел Ангелов – кмет на с. Замфирово, община Берковица   

В кметството няма предоставени копия от договорите за язовирите в землището на с. 

Замфирово, които са отдадени под наем от общината. 

2. Г-н Петър Христов – концесионер на яз. „Реката” в с. Замфирово, община 

Берковица   

От 2001 г. язовира е с постоянно денонощно наблюдение. Същият в момента има 35% 

свободен обем. Речното корито, след стената на 500 м. е почистено. Складовата база е възстановена. 

3. Г-н Боян Колов – кметски наместник на с. Котеновци, община Берковица 

В нашето землище има един язовир, води ли се на отчет? Ако не – защо? 

(Отговор от г-н Качамачков – служител в Областно управление “Пожарна безопасност и 

защита на населението” – Монтана.  

(«Малките водоеми не се наблюдават и не се водят на отчет в картотеката”) 

4. С писмо вх. № ОМП-04-10/09.02.2012 г. кметския наместник на с. Сумер, община 

Монтана, г-н Любомир Манов информира и отправя запитване до Областния управител на 

област Монтана, както следва: 

          «В землището на с. Драганица, община Вършец има изграден микроязовир, който се 

влива в р. Шугла, преминаваща през с. Сумер. През лятото на 1959 г. от подобен микроязовир в 

същото землище става наводнение в с. Сумер, вследствие на което половината село е залято. 

Моли за проверка на състоянието на стената, преливника и изпускателя на язовира в с. 

Драганица и отправя питане дали има осигурено денонощно наблюдение на същия.» 

         Отговор на поставения въпрос беше даден от кметския наместник на с. 

Драганица, община Вършец г-жа Младена Димитрова: 

        „В землището на с. Драганица се намира яз. „Радова бара”, който е частен.Собственика не 

живее в селото.В момента в същия има много малко количество вода, намираща се на дъното в 

чашката на язовира.Не е опасен и не създава предпоставка за безпокойство при това 

положение.” 

        Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито. 

        Настоящият протокол се състави в 1(един) екземпляр. 

         Приложение: Копие от списък на участниците в работната среща. 

 

СТАРШИ ИНСПЕКТОР ГЕНАДИ ГОРАНОВ (п) 

Секретар на Областния щаб за координация – Монтана, 

Началник група „ППД” в Областно управление 

 „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана 

 

ИНЖ.  СТИЛИЯН СТОЯНОВ (п) 

Главен специалист ОМП в дирекция АПОФУС  

в Областна администрация - Монтана 

15.02.2012 г. 


