РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
Ловеч,

№ РД-07-6
27 януари 2017 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 9 от
Закона за администрацията и чл. 64, ал. 1, т. 1 и 6 от Закона за защита при бедствия, във
връзка с падналите обилни снеговалежи, започналото снеготопене и предстоящото
покачване нивото на реките и с цел недопускане на наводнения и застрашаване живота,
здравето и имуществото на населението
НАРЕЖДАМ:
I. Кметовете на общини на територията на област Ловеч незабавно да осигурят:
1. Постоянно наблюдение на състоянието на язовирите и нивото на реките на
територията на съответната община и непрекъсната връзка с концесионерите на
язовирите, отдадени на концесия, за получаване на информация от тях.
2. Необходимите свободни обеми в язовирите чрез контролирано изпускане на водите.
3. Денонощно дежурство от Общинските съвети за сигурност, които да докладват за
състоянието на язовирите и нивото на реките на територията на съответната община на
всеки 12 часа на оперативните дежурни от Областния съвет за сигурност, а при
възникнала критична ситуация на тел. 068 601074 или на 0886 182572.
4. Поддържане в постоянна готовност на силите за реагиране при критични ситуации,
като при възникване на бедствена ситуация въведат Общинския план за защита при
бедствия в съответната част и незабавно изпратят копие от заповедта на Областния
управител.
5. Своевременно информиране на населението при настъпило бедствие или опасност
за живота, здравето и имуществото.
II. „Напоителни системи“ ЕАД Плевен и ИПЗЖ Троян, като собственици на язовири на
територията на област Ловеч, да осигурят постоянно наблюдение на язовирите и на 12
часа да се докладват на дежурните по Областен съвет за сигурност Ловеч за тяхната
сигурност на тел. 068 601074 или на 0886 182572.
III. Дежурните по Областен съвет за сигурност да обобщават постъпилата от общините и
„Напоителни системи“ ЕАД информация за състоянието на язовирите и нивото на реките
на територията на област Ловеч и на всеки 12 часа да информират Областният управител.
Копие от обобщената информация да се предоставя на експерт „Връзки с обществеността“
в Областна администрация Ловеч за публикуване на официалния сайт при необходимост.
IV. При изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на
високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи,
собственикът или ползвателят на същите да уведомява предварително съответните
общински администрации, басейнови дирекции и органите на МВР.
V. При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът
или лицето, експлоатиращо обекта – източник на замърсяване, да вземе необходимите
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мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно
предварително изготвения авариен план.
Заповедта да се доведе до знанието на кметовете на общини, „Напоителни системи“
ЕАД Плевен, ИПЗЖ Троян, дежурните в Общинските съвети за сигурност и дежурните в
Областния съвет за сигурност за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед да се публикува на Интернет страницата на Областна
администрация Ловеч в раздел „Заповеди и решения“.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник областния управител
г-н Драгомир Кавалски.

ИРИНА МИТЕВА
Областен управител
на област Ловеч
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