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З А П О В Е Д 

№ 97 

София 23.02.2015 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, чл. 140, ал. 5 от Закон за водите (ЗВ), 

във връзка с чл. 137 и чл. 138 от ЗВ  

 

Н А З Н А Ч А В А М 

 

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Иван Зъздров – гл. експерт ОМП, дирекция „АПОФУС” – Областна администрация на Софийска 

област 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1. арх. Момчил Владимиров – гл. експерт архитект, отдел „ЕТРУТ”, дирекция „АКРРДС” – 

Областна администрация на Софийска област; 

2. Ина Ламбева-Иванова – ст. експерт, отдел „КАК”, дирекция „АКРРДС” – Областна 

администрация на Софийска област; 

3. Представител на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - София; 

4. Представител на съответната община; 

5. Представител на съответната Басейнова дирекция за управление на водите; 

6. Представител на РИОСВ - София; 

7. Представител на Областно пътно управление – София; 

8. Представител на Изпълнителната агенция по горите; 

9. Представител на Националната компания „Железопътна инфраструктура”; 

10. Експерти-еколози от съответната община; 

11. Други технически лица от съответната община или други институции. 

 

Резервни членове: 

1. Венцислава Асенова – гл. експерт, отдел „ЕТРУТ”, дирекция „АКРРДС” – Областна 

администрация на Софийска област; 

2. Иван Янчев - мл. експерт, отдел „КАК”, дирекция „АКРРДС” – Областна администрация на 

Софийска област 
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СЪС ЗАДАЧА: 

 

Да организира и координира дейностите по поддържане проводимостта на речните легла, 

предвидени в Закона за водите, свързани с постоянната защита от вредното въздействие на 

водите, извън урбанизираната територия, като: 

 

1. извършва оглед на участъците от реката в съответната община, чиято проводимост е 

намалена по причини, изискващи дейностите по премахване на израсналите във водното 

течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета и 

опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на 

крайбрежната растителност; 

2. определя видовете работи за почистване и количествата им; 

3. идентифицира и маркира дърветата за премахване; 

4. определя участъците за залесителни и други укрепителни и противоерозионни дейности по 

бреговете на реките; 

5. изготвя констативен протокол и подготвя програма за планово почистване на речните 

участъци; 

6. приема с протокол почистените участъци. 

  

 Членовете на комисията да бъдат свиквани от председателя в зависимост от спецификата на 

дейността по поддържане на речното легло на отделните обекти. 

 

 Настоящата заповед отменя заповед № ОА-435/09.12.2014 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на Софийска област. 

 

Заповедта да бъде връчена на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 

РОСИЦА ИВАНОВА 

 

Областен управител на Софийска област  
 

 

 

 

 


