
  
ЗАПОВЕД 

 

№ 29  

Гр. Перник, 11.01.2021 г. 

 

 На основание чл.  44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48 ал. 1, чл. 49 ал. 1, чл.52, ал. 

1 и ал. 2, т.3, чл. 65 ал.1, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, и протокол № 

1/11.01.2021 г на Щаба за изпълнение на Общинския щаб за защита при 

бедствие, за овладяване на бедствието и провеждане на спешни и неотложни  

дейности 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. Обявявам частично бедствено положение за част от територията на 

Община Перник – гр. Батановци, с. Ярджиловци и с. Черна гора. 

2. Въвеждам в изпълнение Общинския план за защита при бедствие в 

част „План за защита при наводнения“ 

3. Начало на обявяване на частичното бедствено положение  11.01.2021 

г., в  12.00 часа, за срок от 7 дни. 

4. Обстоятелства, послужили за обявяване на бедственото положение: 

4.1. Продължителни и обилни валежи на територията на Община 

Перник, довели до увеличен дебит на реките преминаващи на 

територията на общината. 

4.2. Увеличен приток на яз. Студена – 8281 л./сек., което е довело 

до бързо запълване на обема – 23692800 куб.м. при капацитет 

25519100 куб.м., и взето решение от Министъра на МОСВ за 

контролирано изпускане на яз. Студена. Което от своя страна 

доведе до високо покачване на водите на р. Струма, и излизане 

от коритото й в гр. Батановци, мах. „Андрейна“. 

4.3. Невъзможността на вливане на р. Мещичка и р. Конска в р. 

Струма, доведе до преливане на реките в с. Ярджиловци и 

заливане на къщи и селскостопански площи.   

4.4. Увеличен дебит на канал преминаващ през с. Черна гора, с 

води от дерето на селото, вливащ се в р. Конска, довел до 

заливане на селскостопански сгради. 

5. За овладяване на кризисното положение вследствие на 

гореописаното да се има в предвид следното: 

5.1. Извеждане на лица, живущи в мах. Андрейна в гр. Батановци – 

      Отг. -  РСПБЗН – Перник 

       Община Перник 

5.2. Укрепване на бреговете на реките Конска и Мещичка, 

посредством изграждане на диги с чували, пълни с пясък и 
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насипване със земни маси, отводняване на пътя в с. 

Ярджиловци. 

      Отг. – ф-ма Хидрострой,  

       ф-ма Асфалтинг,    

       ДФ „Протожер“,   

       Община Перник 

5.3. Отпушване на канал в с. Черна гора  

      Отг. – ф-ма Асфалтинг, 

       Община Перник 

6. Привличане на сили и средства, за извършване на неотложно-

аварийни дейности. 

7. Да бъде включено Доброволно формирование „ПРОТОЖЕР-

ОБЩИНА ПЕРНИК“ в овладяване на бедственото положение. 

8. Ръководство по преодоляване на последствията и контрол по 

заповедта възлагам на зам. кмет  инж. Мирослав Стоицев. 

9. Заповедта да се връчи на отговорните служители от Община Перник 

за изпълнение, да се обяви на електронната страница на Община 

Перник. 

 

 К М Е Т : 

       /Станислав Владимиров/ 

 

 


