РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№. РР-07-60
Ловеч, 21 април 2012 г.

В изпълнение на изискванията на чл.138а, ал.3, чл.140, ал.2, т. 5 и 6 от Закона за
водите, чл. 64, ал. 1, т. 6, от Закона за защита при бедствия, чл. 91к, т. 4 от Закона за
Министерството на вътрешните работи, чл. 11, т.6 от „Правилника за дейността,
организацията на работата и състав на басейновите дирекции“ и необходимостта от
обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни
обекти и проводимостта на речните легла на територията на Област Ловеч, на основание
чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,
НАРЕЖДАМ:
1. Назначавам комисия в състав:
Председател: Сашо Данков - заместник областен управител на Област Ловеч.
и членове:
1. Инж. Веселин Тодоров Димитров - представител на Областна администрация
– Ловеч.
2. Инж. Веселин Монев - Басейнова дирекция “Дунавски район”- Плевен.
3. Инж. Румен Зарев – Басейнова дирекция “Дунавски район”- Плевен.
4. Цветелин Павлов - Басейнова дирекция “Дунавски район”- Плевен.
5. Инж. Петя Терзиева –Областно управление “Пожарна безопасност и защита
на населението” – Ловеч.
6. Началниците на РПС от Областно пътно управление - Ловеч, всеки за своя
участък.
7. Инж. Поля Митова –Регионалната дирекция по горите - Ловеч.
8. Представител на общината – собственик.
2.
Комисията да извърши контролна проверка на проводимостта на речните
легла, състоянието на защитните диги и съоръжения, както и на корекциите на реките на
територията на Област Ловеч. Участъците за проверка да се съгласуват с представителите
на общините.
3.
Да се обследва състоянието на мостовете, праговете и шлюзовете на реките,
които са затлачени или подкопани следствие на вредното въздействие на водите или от
нерегламентирана човешка дейност.
4.
Да се проконтролира наличието на незаконни водовземания, подприщващи
съоръжения, незаконни постройки, огради и складирани материали в речните легла и
отточните дерета на язовирите.
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5.
Комисията да определи обема от работа по почистване на речните легла,
количеството на дърветата за отстраняване, на битовите и строителни отпадъци, и
наносните отлагания. Да подготви програма за поетапно възстановяване на
проводимостта на реките в извън урбанизираните територии.
6.
Да се обследва техническото и експлоатационното състояние на
потенциално опасните водни обекти, съгласно утвърдения списък. Да се провери
изпълнението на предписанията от последните проверки, а на собствениците и
ползвателите на язовири се предоставят копия от протоколите.
7.
На 27.04. 2012 г. от 11.00 часа в зала 101 на Областна администрация-Ловеч
да се проведе работно съвещание на членовете на комисията, на което да се подготви
график за извършване на проверката, да се определи нейния обхват и реда за подготовка
на отчетните документи. Графикът да се сведе до кметовете на общини и собствениците
на водностопански обекти, а проверките да се извършват само в присъствието на техни
представители.
8.
Проверките да се извършват от 02.05.2012 г. до 08.06.2012 г. До 20.06.2012
г. председателят на комисията да ми предостави за утвърждаване констативен протокол за
състоянието на речните корита и язовирите, програма за планово почистване на речните
легла и актуализиран списък на потенциално-опасните водни обекти.
9.
Разходите по извършване на контрола да се разпределят между Областна
администрация-Ловеч, ОУПБЗН-Ловеч и Басейнова дирекция „Дунавски район“-Плевен в
съответствие с утвърдения график.
Заповедта да се сведе до знанието на ръководителите на членовете на комисията,
до управителя на „Напоителни системи-Плевен“ ЕАД и кметовете на общини.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник областния управител
г-н Сашо Данков.

Ваня Събчева
Областен управител
на Област Ловеч
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