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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 E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Д О Б Р И Ч  

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д  
 

№РкД-22-24 

 
Добрич 14.04.2015 г. 

 

 На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 1 

и т. 6 от Закона за защита при бедствия, и в изпълнение на моя заповед №РкД-22-

20/17.03.2015 год.,  относно проверка на потенциално опасните водни обекти 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
 І. Назначавам комисия в състав: 

 

      Председател – Йордан Тошков Йорданов – Заместник областен управител; 

      Членове:  1. инж. Красимир Трендафилов Куртев – Главен експерт ОМП в 

Областна администрация Добрич; 

   2. инж. Пламен  Атанасов  Петров – Началник   група „Превантивен  

контрол  и  превантивна  дейност“ в Регионална дирекция ПБЗН Добрич; 

   3. Красимира Стефанова Кунева-Борисова – Главен експерт в отдел 

„Контрол” при Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район Варна; 

   4. Иван Костадинов Иванов – Старши експерт към дирекция „Контрол” 

в изнесено работно бюро Русе към Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски 

район с център Плевен; 

   5. Валентина Йорданова Стоянова – Старши експерт в отдел  

„Инвестиционни и ремонтни дейности” в Областно пътно управление Добрич. 

   6. инж. Пламен Иванов Спасов – Организатор Хидротехнически район  

Добрич към „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море гр. Варна. 

   7. инж. Весела Динкова Кирилова – Главен експерт „Опасни химични 

вещества и управление на риска” в Регионална инспекция по околна среда и водите Варна; 

   8. инж. Ваня Костадинова Пиндикова-Стоева – Старши инспектор в 

Регионален отдел „Национален строителен контрол” Добрич. 

   9. инж. Харизан Георгиев Тамахкяров – инженер  „Хидро-енергийни 

съоръжения” (ХЕС) в Централно управление – София на НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и 

каскади” 

   10. Представител на съответната общинска администрация на чиято 

територия са обектите: 

 - за община гр. Добрич – инж. Веско Вълчанов Ганев – Директор на дирекция 

„Устройство на територията, инфраструктура и околна среда”; 

 - за община Добричка – Станимир Атанасов Атанасов – Главен експерт 

„Отбранително-мобилизационна подготовка”; 
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 - за община Генерал Тошево – Йордан Желев Йорданов – Специалист „Еколог” в 

община Генерал Тошево; 

 - за община Балчик – инж. Мария Радушева Кунева – Старши инспектор „Екология” в 

община Балчик; 

 - за община Каварна – инж. Галя Стоянова Великова – Младши експерт „Защита на 

населението” в Община Каварна; 

 - за община Шабла – Стоян Стойчев Стоянов – Младши експерт „Кризисни ситуации 

и Отбранително-мобилизационна подготовка”; 

 - за община Тервел – Николай Маринов Колев – Старши специалист „Гражданска 

защита и Отбранително-мобилизационна подготовка” в община Тервел; 

 - за община Крушари – инж. Станимир Кръстев Рачев – Главен експерт 

„Отбранително-мобилизационна подготовка, Гражданска защита и Транспорт” в община 

Крушари. 

 

ІІ. Задачите на комисията са следните: 

1. Извършване проверка на състоянието на речните корита извън населените места на 

област Добрич, участъци и съоръжения от републиканската пътна мрежа попадащи в обхвата 

на речните корита, като особено внимание бъде обърнато на проблемните участъци за 

областта. 

2. Извършване проверка на потенциално опасните водни обекти на територията на 

областта. 

3. За резултатите от проверката да се изготви доклад. 

 

ІІІ. Проверката да се извърши в периода 20.04.2015 г. – 24.04.2015 г., съгласно 

приложения график. Графикът е неразделна част от настоящата заповед. 

 

ІV. При необходимост кметовете на общини да оказват съдействие на комисията за 

изпълнение на задачите по т. ІІ. 

 

V. Проверката да се осъществи с транспорт на Областна администрация Добрич и 

Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич.  

 

VІ. Разходите за командировка са за сметка на организациите и ведомствата, чиито 

представители участват в комисията. 

 

VІІ. За язовирите, които са общинска собственост и са обект на проверката, кметовете 

на общини да организират уведомяването на ползвателите/концесионерите им и осигурят 

присъствието им на съоръженията по време на проверката с готовност да представят 

аварийните планове на язовирите. 

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на лицата по т. І, кметовете на общини и на 

Директора на областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

Д-Р МАРГАРИТА НОВОСЕЛСКА 

Областен управител на област Добрич 
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График за извършване на проверката по общини 

 

 

 

 Сутрин След обяд 

20.04.15 (понеделник) Община Ген. Тошево Община Шабла 

21.04.15 (вторник) Община Балчик Община Каварна 

22.04.15 (сряда) Община Тервел Община гр. Добрич 

23.04.15 (четвъртък) Община Добричка Община Добричка 

24.04.15 (петък) Община Крушари Община Ген. Тошево 
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