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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-К-14 / 02.06.2020 г. 

 

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

водите и чл. 112 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и 

безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване 

на контрол за техническото им състояние  

 

НАЗНАЧАВАМ: 

  

Междуведомствена комисия в състав:  

1. Галина Георгиева – представител на Областна администрация – Враца 

2. Представител на Регионален отдел „Северозападна България“ при ГД НЯСС към 

ДАМТН 

3. Представител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – Враца при ГД ПБЗН към МВР 

4. Представител на Басейнова дирекция ,,Дунавски район”, център Плевен 

5. Представител на общината, на чиято територия се намира язовир 

6. Представител на Регионален отдел – Враца към ДП „Управление и стопанисване 

на язовири“ 

със следните задачи: 

1. На 16.06.2020 г. от 10.00 ч. същата да се събере в заседателната зала на Областна 

администрация – Враца, ет. VI (при спазване на всички противоепидемични мерки), 

където да извърши актуализация на Списъка с класификацията на язовирите в област 

Враца по степен на потенциална опасност, съгласно настъпили промени в нормативната 

уредба.  

2. В срок до 18.06.2020 г. включително да: 

- изготви предложение за График (след одобрение от областния управител да се 

публикува на интернет страницата на Областна администрация – Враца, като допълнение 

към настоящата заповед), относно проверката на язовирите, както и протокол от срещата 

проведена на 16.06.2020 г., които ведно с актуализирания списък за класификация на 

язовирите да се представят за одобряване от областния управител. 

3. В периода от 22.06.2020 г. до 15.07.2020 г. включително да извърши проверка за 

готовността за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, 

съгласно разпоредбите на чл. 138а, ал. 3 – 6 от Закона за водите, определени с първа и 

втора степен на потенциална опасност. 
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Резултатите от проверката да се отразят в констативни протоколи за всеки язовир 

поотделно, придружени със съответния снимков материал, спазвайки се разпоредбите на 

чл. 115 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на 

контрол за техническото им състояние  

4. В 14-дневен срок от приключване на проверката Комисията да изготви Доклад с 

обобщена информация за състоянието на язовирите в област Враца, който да се представи 

за сведение на областния управител. 

При необходимост, към комисията могат да се привличат допълнително експерти 

със съответната квалификация за подпомагане на дейността й. 

Копие от настоящата заповед да се изпрати на: 

1. Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към 

ДАМТН; 

2. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението – Враца; 

3. Басейнова дирекция „Дунавски район”, център Плевен; 

4. Кметовете на общините: Борован, Бяла Слатина, Враца, Криводол, Мездра, 

Роман и Хайредин; 

5. ДП „Управление и стопанисване на язовири“. 

 

Копие от заповедта, да се публикува на интернет страницата на Областна 

администрация – Враца, раздел „Административни актове“. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна 

администрация – Враца. 

 

 

 

МАЛИНА НИКОЛОВА /п/ 

Областен управител на област Враца 
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Г Р А Ф И К 

за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и 

съоръженията към тях на територията на област Враца в периода 22.06.2020 г. –

22.07.2020 г. 

Приложение към Заповед № РД-18-К-14 / 02.06.2020 г. на областния управител на 

област Враца и Протокол от проведена на 16.06.2020 г. работна среща, относно 

актуализиране класификацията на язовирите по степен на потенциална опасност  

 

№ Обект Населено място Дата 

1 яз. „Гарвански геран“ с. Малорад                  oбщина Борован  

 

Ден 1 

22.06.2020 г. 

2 яз. „Езерска падина“ с. Малорад                  oбщина Борован 

3 яз. „Жарковец“ с. Добролево              oбщина Борован 

4 яз. „Корея“ с. Борован                   oбщина Борован 

    

1 яз. „Гъбов дол“  с. Борован                   oбщина Борован   

Ден 2 
23.06.2020 г. 

2 яз. „Велчов лъг“  с. Борован                   oбщина Борован  

3 яз. „Стубеля“  с. Борован                   oбщина Борован  

4 яз. „Церов дол“  с. Борован                   oбщина Борован  

    

1 яз. „Горна бара“  с. Борован                   oбщина Борован   

Ден 3 

26.06.2020 г. 
2 яз. „Братковец“  с. Борован                   oбщина Борован  

3 яз. „Потока“  с. Борован                   oбщина Борован  

4 яз. „Тихов лъг“  с. Борован                   община Борован  

    

1 яз. „Млада овчарка“  с. Нивянин                  община Борован   

Ден 4 
29.06.2020 г. 

2 яз. „Домуславец“  с. Нивянин                  община Борован  

3 яз. „Домуславец“  с. Буковец          община Бяла Слатина  

4 яз. „Градините“  с. Буковец          община Бяла Слатина  

    

1 яз. „Градините 1“  с. Тлачене          община Бяла Слатина   

Ден 5 

30.06.2020 г. 
2 яз. „Марин дол“  с. Комарево       община Бяла Слатина  

3 яз. „Лъга“ с. Буковец         община Бяла Слатина 

4 яз. „Враняк“  с. Враняк           община Бяла Слатина  

    

1 яз. „Драшан 1“  с. Драшан          община Бяла Слатина   

 

Ден 6 

01.07.2020 г. 

2 яз. „Драшан 2“  с. Драшан          община Бяла Слатина  

3 яз. „Габаре“  с. Габаре            община Бяла Слатина  

4 яз. „Девец“  с. Габаре            община Бяла Слатина  

5 яз. „Върбица-2/Ливадето“  с. Върбица                      община Враца  

6 яз. „Дедова могила“  с. Върбица                      община Враца  

    

1 яз. „Под селото“  с. Соколаре        община Бяла Слатина   

Ден 7 

02.07.2020 г. 
2 яз. „Соколаре-1“  с. Соколаре        община Бяла Слатина  

3 яз. „Кокошарника“  с. Соколаре        община Бяла Слатина  

4 яз. „Попица“ с. Попица           община Бяла Слатина 
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1 яз. „Руменя“  с. Търнава          община Бяла Слатина   

Ден 8 

03.07.2020 г. 
2 яз. „Лековит кладенец“  с. Търнава          община Бяла Слатина  

3 яз. „Търнак“  с. Търнак           община Бяла Слатина  

4 яз. „Сираково“ с. Сираково                община Борован 

    

1 яз. „Баурене“  с. Баурене                община Криводол   

Ден 9 

06.07.2020 г. 
 

2 яз. „Фудич“  с. Баурене                община Криводол  

3 яз. „Галатин“  с. Галатин                община Криводол  

4 яз. „Бъркашки дол“  с. Галатин                община Криводол  

    

1 яз. „Султански дол“  с. Краводер              община Криводол   

Ден 10 

07.07.2020 г. 

 

2 яз. „Голямо Бабино“  с. Голямо Бабино    община Криводол  

3 яз. „Уровене“  с. Уровене                община Криводол  

4 яз. „Чукара“  с. Ботуня                  община Криводол  

5 яз. „Леонкево“  гр. Криводол            община Криводол  

6 яз. „Лозята“  гр. Криводол            община Криводол  

    

1 яз. „Градешница“  с. Градешница         община Криводол   

Ден 11 

08.07.2020 г. 

 

2 яз. „Потока“  с. Фурен                   община Криводол  

3 яз. „Лесура“  с. Лесура                  община Криводол  

4 яз. „Гайтан“  с. Лесура                  община Криводол  

    

1 яз. „Балкана 1“  с. Главаци                община Криводол   

Ден 12 

09.07.2020 г. 

 

2 яз. „Балкана 2“  с. Главаци                община Криводол  

3 яз. „Балкана 3/Мътница“  с. Главаци                община Криводол  

4 яз. „Караджа 1“  с. Ракево                  община Криводол  

5 яз. „Караджа 2“  с. Ракево                  община Криводол  

    

1 
яз. „Аспарухов вал“ 

гр. Козлодуй / граница с обл. 

Монтана 
 

 

Ден 13 

10.07.2020 г. 

 

2 яз. „Бутан“ с. Бутан                    община Козлодуй 

3 яз. „Рогозен-1” с. Рогозен                 община Хайредин 

4 яз. „Рогозен-2” с. Рогозен                 община Хайредин 

5 яз. „Бързина” с. Бързина                община Хайредин 

6 яз. „Селановско дере“ с. Лесковец                община Оряхово 

    

1 яз. „Острог“  с. Лютиброд                община Мездра   

Ден 14 

13.07.2020 г. 

 

2 яз. „Ослен Криводол“  с. Ослен Криводол      община Мездра  

3 яз. „Царевец“  с. Царевец                    община Мездра  

4 яз. „Горна Бешовица“  с. Горна Бешовица   община Мездра  

    

1 яз. „Дъбника“  гр. Враца                        община Враца   

Ден 16 

14.07.2020 г. 

 

2 яз. „Върбешница” с. Върбешница              общ. Мездра 

3 яз. „Косталево“  с. Косталево                   община Враца  

4 яз. „Джуджански поток“  гр. Враца                        община Враца  

5 яз. „Боденец“  с. Крапец и с. Боденец     общ. Мездра  
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1 яз. „Сухия скът“  с. Мраморен                   община Враца   

 

Ден 17 

15.07.2020 г. 

 

2 яз. „Лесконож“  с. Голямо Пещене         община Враца  

3 яз. „Желязковец“  с. Баница                        община Враца  

4 яз. „Кираджията“  с. Баница                        община Враца  

5 яз. „Уменкьовец“  с. Мало Пещене             община Враца  

    

1 яз. „Мраморчица“  с. Горно Пещене            община Враца   

Ден 18 

16.07.2020 г. 

 

2 яз. „Енева“  с. Тишевица                   община Враца  

3 яз. „Под кръста“  с. Тишевица                   община Враца  

4 яз. „Омарски геран“  с. Вировско                    община Враца 

5 яз. „Кални дол“  с. Вировско                    община Враца  

    

1 яз. „Станьов дол“  с. Бели извор                  община Враца   

Ден 19 

17.07.2020 г. 

 

2 яз. „Влашки дол“  с. Бели извор                  община Враца  

3 яз. „Агов дол“  с. Власатица                   община Враца  

4 яз. „Лиляче“  с. Лиляче                        община Враца  

    

1 яз. „Чирен 3“  с. Чирен                          община Враца   

Ден 20 

20.07.2020 г. 

 

2 яз. „Девене“  с. Девене                        община Враца  

3 яз. „Три Кладенци“  с. Девене                        община Враца  

    

1 яз. „Батон дол“  с. Горна Кремена        община Мездра   

Ден 21 

21.07.2020 г. 

 

2 яз. „Под селото“  с. Долна Кремена        община Мездра  

3 яз. „Заминец“  с. Долна Кремена        община Мездра  

    

1 яз. „Курново“  с. Курново                     община Роман   

Ден 22 

22.07.2020 г. 

 

2 яз. „Стояновци“  с. Стояновци                  община Роман  

3 яз. „Метизи“ гр. Роман                        община Роман  

    
 

  
         *       Комисията се събира пред сградата на Областна администрация – Враца в посочените дни, 

в 09:00 часа. 

           *      При наличие на лоши метеорологични условия, поредността на проверяваните обекти 

може да търпи промени. 
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