ПРОТ ОКОЛ
от проведено извънредно работно съвещание на Областния управител на област
Монтана с кметовете на общини, кметства и кметски наместници в общините Лом,
Вълчедръм, Брусарци и Медковец, 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 16.02.2012 г., сряда, от 11.00 часа в заседателната зала на Общинска
администрация Лом се проведе извънредно работно съвещание на Областния управител на
област Монтана с кметовете на общини, кметства и кметски наместници в общините Лом,
Вълчедръм, Брусарци и Медковец 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;
- инж. Игор Репкин – началник на хидротехнически район – Монтана към „Напоителни
системи” ЕАД – клон Мизия.
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
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ползвателите да поддържат обектите в изправно и безопасно състояние при експлоатацията им инж. Стилиян Стоянов – Главен специалист „Отбранително-мобилизационна подготовка” в
Областна администрация – Монтана
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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.
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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.
6. Техническо и експлоатационна състояние на язовирите и хидротехническите
съоръжения стопанисвани от хидротехнически район – Монтана към „Напоителни системи”
ЕАД – клон Мизия - инж. Игор Репкин – началник на хидротехнически район – Монтана към
„Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия.
Презентация от инж. Игор Репкин – началник на хидротехнически район –
Монтана към „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия.
„Състоянието за сега на водните обекти на територията на общините Лом, Вълчедръм,
Брусарци и Медковец не създава предпоставки за безпокойство.
Нивото на р. Дунав е ниско, но следва да се има предвид, че повишаването му много
ще зависи от регулиране на водните маси от хидротехническото съоръжение «Железни
врати».
В гр. Лом е необходимо да се обърне внимание на корекцията на р. Лом и
възстановяване на отделни разрушени участъци от защитната дига на р. Лом.
Язовир «Огоста» е в добро състояние и не застрашава населението, напротив, той ще
акумулира прииждащите води в него и се явява един регулатор за преминаването им по
коритото на р. Огоста.»
Презентация от инж. Петър Кунов - инспектор по ЗН в група „Планиране и
превантивна дейност” в Областно управление “Пожарна безопасност и защита на
населението” – Монтана.
„Голяма част от язовирите са земно-насипен тип строени през 50-те години на
миналия век.
Към днешно време земните насипи на язовирите са неравномерно слегнали, което
налага ниските места по стените им да бъдат надградени.
Като превенция е необходимо да започне незабавно удълбочаване или разширяване
на преливниците, там където се налага.
За пълното източване на един язовир е необходимо технологично време от около един
месец.
Да се обърне особено внимание на аварийното планиране и съсредоточаване на
запаси.”
Презентация от Старши инспектор Генади Горанов – Началник група „ППД” в
Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана.
„От особена важност е да се извърши незабавна актуализация на всички телефони в
схемите за оповестяване и да се подобри координацията между институциите, за да може в
кратки срокове да се реагира адекватно на създалата се ситуация.”
След приключване на презентациите от дневния ред, се предостави възможност на
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1. Г-н Камен Димитров – кмет на с. Долни Цибър, община Вълчедръм
В с. Долни Цибър и тази година ще има проблем с високите води.
В какво състояние се намират помпите за изтласкване на водите от р. Дунав?
Главния отводнителен канал не е почистен.
Отговор - инж. Игор Репкин
Няколкократно сме заявявали средства, но към момента не са отпуснати.
От общо 3 помпи, в момента работят 2.
На едната се отстраняват повреди.
В с. Долни Цибър попада филтрираща вода.
В момента Главния отводнителен канал е почистен и може да приеме достатъчно
количество вода.
2. Г-н Михайлов – представител на общинска администрация при община
Вълчедръм
От къде ще се вземат средства за почистване на речните корита?
Миналата година сме изпратили официално писмо до Басейнова дирекция за
управление на водите Дунавски район – център Плевен, свързана с начина и финансирането
за почистване на речните корита. Срокът за отговор от тяхна страна е 1 месец. До момента
нямаме отговор.
3. Г-н Даков – наемател на яз. „Липница” в землището на с. Игнатово,
община Вълчедръм
Не можем да изпускаме вода от язовира без разрешение на Басейнова дирекция за
управление на водите – Плевен.
Ерозивното действие на леда в чашката на язовира е по-опасно от това на водата.
Ние, като наематели не можем да осъществяваме постоянно наблюдение .
Изпускателите на язовирите имат срок на годност. За 50 години вече са износени.
4. Г-н Борислав Борисов – младши експерт ОМП в общинска администрация –
Лом
- Какво е състоянието на помпената станция в с. Добри дол, община Лом?
- Как ще се извършва финансирането на възстановителни дейности?
Отговор от инж. Петър Кунов - инспектор по ЗН в група „Планиране и превантивна
дейност” в Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана
на въпрос 1.
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Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.
Настоящият протокол се състави в 1(един) екземпляр.
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
16.02.2012 г.

комисия
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