РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

З А П О В Е Д

№ ОМП-02-6
Монтана, 02.07.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 138а, ал. 3 от
Закона за водите, чл. 108, ал. 2, т. 2 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 за техническото им състояние и във
връзка с чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия

НАЗНАЧАВАМ:
Междуведомствена комисия за обследване на техническото и
експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на
територията на област Монтана в основен състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Георгиев Стоянов – главен специалист в
дирекция АПОФУС, Областна администрация Монтана,
и ЧЛЕНОВЕ:
1. Велчо Христов Нетовски – главен инспектор в РО НЯСС „Северозападна
България“, ДАМТН;
2. Христо Иванов Барзин – инспектор по ЗН V степен в група „Превантивен
контрол и превантивна дейност“, РД „ПБЗН“ – Монтана;
3. инж. Николай Николов – главен експерт в дирекция „Контрол”, изнесено
работно място гр. Враца, Басейнова дирекция „Дунавски район”;
4. инж. Ангел Витанов Илиев – специалист, привлечен по чл. 138а, ал. 4, т. 6 от
Закона за водите;
5. Ангел Славчев Петков – координатор „Отбрана и сигурност“ в община
Берковица;
6. Костадинка Бобева Петрова – служител по сигурността в община Брусарци;
7. Стефка Попова – специалист при управление на кризи и ОМП в община
Вълчедръм ;

8. инж. агр. Георги Асенов Аврамов – старши специалист „ГрЗ и сигурност“ в
община Вършец;
9. Цветан Рангелов Младенов – главен експерт ОМП, ПУ и СС в община Георги
Дамяново;
10. арх. Владислав Михайлов Владимиров – главен архитект на община Лом;
11. Крум Цветков Крумов – главен експерт „СИ и ОМП“ в община Монтана;
12. инж. Михаил Петков Лилов – инспектор „Екология, ОМП, Гр.З и СС“ в
община Чипровци,
и резервни членове:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Димитров Тодоров – главен секретар на Областна
администрация Монтана,
и ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Сия Бенчовска – старши експерт в дирекция „Контрол”, изнесено
работно място гр. Враца, Басейнова дирекция „Дунавски район”;
2. инж. Димитър Михайлов Михайлов – главен експерт „Строителство“ в
община Берковица;
3. Ирена Огнянова Иванова – старши експерт „Екология и земеделие“ в община
Брусарци;
4. Георги Михалков – главен специалист „ОЧЕ“ в община Чипровци,
със следните задачи:
1. Обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирни
стени и съоръженията към тях, намиращи се на територията на област
Монтана съгласно утвърден график;
2. Класифициране на язовирите по степен на потенциална опасност, съгласно
Приложение №1 към чл. 10, ал. 2 от Наредба за условията и реда за
техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията
към тях;
3. Проверка на наличието и актуализирането на аварийните планове на
обектите, готовността им за въвеждане и ресурсното им осигуряване;
4. Проверка по отношение изпълнението на дадените предписания и препоръки
на междуведомствени комисии при извършени предходни проверки, свързани
с подобряване на техническото състояние и аварийното планиране на
водностопански системи и хидротехнически съоръжения, както и
установяване на причините за евентуалното им неизпълнение;
5. Проверка за наличието и състоянието на локалните системи за оповестяване
на населението в непосредствено застрашените населени места, както и на
реда за информиране при необходимост;
6. Изготвяне на констативен протокол по образец за всеки проверен обект в 14дневен срок от приключване на обследването, придружен с дигитален
снимков материал.
Проверката на водностопанските обекти да се извърши в периода от
13.07.2020 г. до 04.08.2020 г. включително съгласно утвърден график.
При язовирите, които не са общинска собственост, проверката да се извърши
задължително в присъствието на собствениците или ползвателите (концесионери,
наематели) на обектите.
Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129
http://montana.government.bg/, e-mail: montana@montana.government.bg

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица
от Областна администрация Монтана, като копие от нея и от графика се изпрати до
собствениците на язовири, ръководителите на съответните териториални структури
и кметовете на общини за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА
За Областен управител на област Монтанa

/П/

(Заповед за заместване №ЧР-04-11/26.06.2020 г. на Областен управител Монтана)
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