РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-100
Ловеч, 20 април 2017 г.
В изпълнение на изискванията на чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите, чл. 64, ал. 1, т. 6 от
Закона за защита при бедствия и чл. 212, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на
съоръженията към тях, както и на контрол на техническото им състояние и
необходимостта от проверка на изпълнението на предписанията от обследването 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: инж. Румен Райков – гл. експерт в Областна администрация Ловеч.
и членове:
 инж. Красимир Панков – инспектор по ЗН в група ПКПД в РД ПБЗН Ловеч;
 инж. Емил Димитров – гл. инспектор в ГД НЯСС;
 инж. Румен Зарев – гл. експерт в Басейнова дирекция „Дунавски район“
Плевен;
 г-жа Калина Кандева – ст. експерт в ОД „Земеделие“ Ловеч;
2. Комисията да извърши контролна проверка на проводимостта на речните легла,
състоянието на защитните диги и съоръжения, и изпълнението на дадените предписания
от предходната проверка на съответните длъжностни лица.
3. Да проконтролира наличието на незаконни водовземания, подприщващи
съоръжения, незаконни постройки, огради и складирани материали в речните легла и
отточните дерета на язовирите.
4. В присъствие на собственика /негов представител/ комисията да обследва
техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти,
съгласно утвърдения списък и провери изпълнението на предписанията от последните
проверки. За всеки обследван обект да бъде съставен протокол по образец за техническото
състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях.
5. На собствениците на водностопански обекти, неизпълнили предписанията от
предните проверки да се съставят актове за административни нарушения в съответствие с
предоставените правомощия на членовете на комисията.
6. Проверките да се извършат в периода 02.05.2017 г. - 16.05.2017 г. До 26.04.2017 г.
да ми се представи за утвърждаване График за проверките. Графикът да се сведе до
собствениците на водностопански обекти, а проверките да се извършват само в
присъствието на техни представители.
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7. До 15.06.2017 г. да се подготвят и изпратят на собствениците констативните
протоколи с резултатите от проверките и протоколът за състоянието на речните корита и
защитните диги.
8. На 20.06.2017 г. да ми се представи докладът за резултатите от дейността на
комисията.
9. До 25.06.2017 г. докладът и копия от всички констативни протоколи да се изпратят
в Министерство на вътрешните работи на хартиен и електронен носител.
10. Разходите по извършване на проверките да се разпределят между Областна
администрация - Ловеч, ОД „Земеделие“ - Ловеч, РД ПБЗН - Ловеч и Басейнова дирекция
„Дунавски район“ - Плевен.
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 ще осъществявам лично.

ИНЖ. ПЕНКА НИКОЛОВА
Областен управител
на област Ловеч
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