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На основание писмо от Министъра на околната среда и водите с Изх.№08-00- 
126/13.02.2019 г. до Областните управители и Басейнови дирекции на Република 
България и последващо писмо от Областната администрация на гр. Перник с Изх.№08- 
00-107/05.03.2019 г. и наш Вх.№19/СЛУ-1807/05.03.2019 г.. във връзка с наличните 
снежни запаси и предстоящото снеготопене, вследст вие повишаване на температурите 
през следващите дни, съгласно прогнозата за 11ИМХ, е необходимо от всички 
собственици и концесионери на хидротехнически съоръжения (язовири) да 
предприемат превантивни действия и създадаг организация и координация, съобразно 
компетенциите по Закона за водите, за недопускане на потенциален риск от 
наводнения.

НАРЕЖДАМ:

Да се създаде необходимата организация за осигуряване на свободен обем в 
язовирите и контролирано изпускане на води от тях до минимален безопасен 
обем. При констатирани проблеми с облекчителните съоръжения да се пристъпи 
до прилагане на други технически решения с цел недопускане на заливане на 
терените под язовирните стени и заплаха за населението.
Лица осъществяващи техническа експлоатация на язовирите и съоръженията 
към тях да предприемат мерки за осигуряване проводимост на речните легла на 
разстояние 500м. след язовирните стени.
Да се създаде организация за наблюдение на водните нива на язовирите и при 
възникване на опасност от наводнение да се оповести и изведе населението от 
застрашените райони в съответствие плановете за защита при бедствия и 
стриктно изпълнение на Аварийния план на обекта.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересувани лица за 
сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на гореизложеното съгласно. „Наредбата за условията и 
реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните 
стени и на съоръженията към тях, както и контрол за техническото им състояние". 
чл.13, т. 1 от същата Наредба се осъществява на ниво собственик (ниво концесионер) и 
ниво ооещтор.
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