ПРОТ ОКОЛ
от проведено извънредно работно съвещание на Областния управител на област
Монтана с кметовете на общини, кметства и кметски наместници в общините
Монтана, Бойчиновци, Чипровци и Георги Дамяново 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 14.00 часа в голяма зала на Младежки дом – Монтана се
проведе извънредно работно съвещание на Областния управител на област Монтана с
кметовете на общини, кметства и кметски наместници в общините Монтана, Бойчиновци,
Чипровци и Георги Дамяново 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.
След приключване на презентацията от дневния ред, се предостави възможност на
присъстващите

длъжностни

лица,
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изпълнителна
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ползвателите на водни обекти (язовири) за изказвания и въпроси, както следва:
1. Г-н Румен Ангелов – заместник кмет на община Монтана
Нещата с част от язовирите в общината са пред аварийни.
Необходимо е да се наблегне на превенцията – почистване на преливниците,
удълбочаване и уширяване на същите.
На кого може да се разчита при превенция?
Отговор от Старши инспектор Генади Горанов – Началник група „ППД” в Областно
управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана.
„Може да се прави мотивирано запитване и търси съдействие за помощ от органите на
ОУ „ПБЗН” – Монтана по съответния ред.”
2. Г-н Андрей Кръстев – кмет на с. Громшин, община Бойчиновци
Как стои въпроса с язовира в с. Градешница, община Криводол, област Враца?
3. Г-жа Еленка Василева – кмет на с. Ерден, община Бойчиновци
На 3-то класен път в долната част на селото отводнителните канали не могат да
поемат водата при обилен дъжд или снеготопене. Как може да се реши въпроса?
4. Кметски наместник на с. Пали Лула, община Бойчиновци
Дигата на р. Ботуня, която преминава през с. Пали Лула е разрушена в района на с.
Громшин и при високи води наводнява селото. Какво следва да се направи?
5. Г-жа Таня Петрова – кмет на с. Портитовци, община Бойчиновци
Дигата на р. Ботуня при с. Добруша, община Криводол, област Враца е спукана,
вследствие на което при придошли високи води се заливат няколко села от община
Бойчиновци. Как и кой следва да реши проблема, който е от години.
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
15.02.2012 г.

