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Р Е П У Б Л И К А  Б  Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т Е Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Р А Ц А  

 

 

З А П О В Е Д 

 

№  РД-18-К10 / 24.02.2015 г. 

 

На основание чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 138а  ал. 3, 

чл. 140 ал. 5 т. 1, чл. 140 ал. 4 от Закона за водите 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ:  

 

1. Междуведомствена комисия  в състав:  

Председател: Анатоли Георгиев – Младши експерт в Областна администрация - 

Враца 

Членове: 

Цветан Василев - Главен експерт в Областна администрация – Враца; 

Мария Христова - Младши експерт в Областна администрация – Враца; 

Представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – Враца; 

Представител на Регионално водно бюро – Враца при Басейнова дирекция за 

управление на водите ,,Дунавски район” с център Плевен; 

Представител на РИОСВ – Враца;            

Представител на Държавно горско стопанство;   

Представител на ,,Напоителни системи”  ЕАД – клон Мизия; 

Представител на  Предприятие „Язовири и каскади” към „НЕК”- ЕАД, гр. София; 

Представител на Областно пътно управление – Враца – при необходимост;  

Представител на Общинската администрация, на чиято територия е проверяваният 

воден обект. 

2. Комисията по т. 1, в периода 09.03.2015 г. – 31.03.2015 г.  проверява: 

техническото състояние на потенциално опасните водни обекти на територията на 

област Враца – язовири, хвостохранилища и други, съгласно приложения списък; 

проводимостта на речните легла на разстояние до 500 м след язовирните стени; 

състоянието на съществуващите корекции на реки, диги и дерета на територията на 

областта; 

изпълнението на предписанията на Междуведомствените комисии през 2014 г., 

свързани с подобряване на техническото състояние и аварийното планиране на 

водностопанските системи и хидротехническите съоръжения, и ако не какви са причините 

за неизпълнението им; 
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наличието на актуални аварийни планове на водностопанските системи и 

съоръжения съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите и чл. 35 от Закона за защита при 

бедствия; 

участъците от речните корита, извън населените места и да определи 

дължината на речните участъци, чиято проводимост е намалена; 

 участъците извън урбанизираните територии, за които е необходимо да се 

премахнат израснали във водното течение дървета, храсти, дънери и паднали или с 

опасност от падане дървета, като идентифицира и маркира дърветата за премахване. 

 3. Комисията по т. 1 определя видовете дейности за почистване на речните 

участъци извън урбанизираната територия и количествата им, както и обемът на 

наносни отложения, ако такива съществуват и е необходимо изземването им, както 

и участъците за укрепителни и противоерозионни дейности по бреговете на реките. 

 4. В срок до 27.02.2015 г. включените в заповедта териториални звена и 

общински администрации изпращат на официалната електронна поща на Областна 

администрация – Враца имената на техните представители. 

 5. Комисията по т. 1 се свиква и заседава на 05.03.2015 г. за приемане на 

Правила за работа и График за извършване на проверките. 

 6.  Членовете на Междуведомствената комисия извършват проверките, като ползват 

транспорт, осигурен от Областна администрация – Враца. 

 7.  Резултатите от проверките се отразяват в протокол за всеки обект поотделно, 

придружен със снимков материал. 

8. След приключване на проверката, комисията изготвя Обобщен доклад за 

състоянието на проверените обекти и Програма за планово почистване на речните 

участъци, извън урбанизираните територии, включваща стойността на предвидените 

мерки. 

9.  При необходимост, към комисията се създават работни групи и привличат 

други специалисти за подпомагане на дейността й. 

10.  Заповедта  отменя  Заповед  № РД-18-К8 / 13.02.2015 г.  на Областния управител на 

Област Враца. 

11. Копие от заповедта да се публикува на Интернет страницата на Областна 

администрация – Враца в Раздел „Съвети и комисии“. 

12. Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица срещу 

подпис. 

13. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на 

Областна администрация – Враца. 

 

 

 

МАЛИНА НИКОЛОВА        /п/ 

Областен управител на Област Враца 

 

 


