РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
ЗАПОВЕД
№ РД-54/02.08.2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 138а, ал. 3 от
Закона за водите, във връзка с 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 за техническото им състояние
ОПРЕДЕЛЯМ:
Комисия в следния състав:
1.

инж. Диана Симеонова Кирилова – Старши експерт „Регионално развитие“
към Дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация – Перник

2. Представител на РО НЯСС ЗЦБ, ГД НЯСС към Държавна агенция по
метрологичен и технически надзор
3. Маргарита Георгиева Базовичка – Инспектор по ЗН в група „Превантивен
контрол и превантивна дейност“ към сектор “Превантивна и контролна
дейност“ при Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Перник
4.

инж. Лазар

Недельов Бангьозов – Главен инспектор в Дирекция „Контрол“

към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“
5. Представител на съответната община на територията на която се намира
язовирът.
В периода от 03.09.2019г. до 12.09.2019г. включително, Комисията да
извърши следното:
1. Проверка на място на техническото състояние на всички язовирни стени и
съоръженията към тях, находящи се на територията на област Перник.
2. Проверка

по

изпълнението

на

дейностите

по

осигуряване

на

проводимостта на речното легло на разстояние до 500 метра от язовирната
стена;
3. Проверка на създадената организация по изпълнението на изискванията и
мерките, предвидени в аварийния план.
4. Да изготви предписания на собствениците на язовирните стени и/ или на
съоръженията към тях за изпълнението в определен срок на необходимите

действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им
експлоатация.
5. Да провери изпълнението на предписанията от предходната проверка на
Комисията от 2018г.
На основание чл. 214, ал.1 от Наредбата, Графика на извършване на
обследванията да се публикува на интернет страницата на Областна администрацияПерник, най-късно 15 дни преди началото на инспекциите и да се изпрати до
съответните компетентни органи.
За всеки обследван обект, в 14-дневен срок от приключването на проверката,
да бъде съставян и подписван от членовете на Комисията и предоставен на
Областния управител за утвърждаване протокол за извършената проверка.
Протоколът да бъде изготвян в 6 еднообразни екземпляра – за всеки от
членовете на КОТЕСЯС, за собственика на язовирните стени и на съоръженията към
тях и за кмета на съответната община.
Разходите за командировка са за сметка на съответните институции.
Заповедта да бъде сведена до знанието на лицата за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед отменя Заповед № РД- 76/06.06.2018 г.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник областния
управител – г-н Иво Иванов.
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