РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

ЗАПОВЕД
№ РД–05-173/06.11.2018г.
На основание чл.153, ал.2 от Закона за водите, във връзка с чл.12, ал.1 и ал. 2 от
Устройствения правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения
състав на басейновите съвети:
НАРЕЖДАМ:
І. СВИКВАМ Второ редовно заседание за 2018г. на Басейновия съвет към Басейнова
дирекция „Западнобеломорски Район”, което ще се проведе на 22.11.2018г. (четвъртък)
от 10.30 часа в Заседателна зала № 2 ( втори етаж) в сградата на БД ЗБР.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ следния дневен ред на заседанието:
1. Регистрация на участниците.
2. Откриване на заседанието и приветствие от Директора на БД ЗБР.
3. Представяне на изпълнени мерки от План за управление на речните басейни (20162021г.) и Плана за управление на риска от наводнения (2016-2021г.) на ЗБР с осигурено
финансиране от ПУДООС.
4. Минерални води – Контрол и стопанисване.
5. Други.
Копие от Заповедта да се изпрати на членовете на Басейновия съвет към Басейнова
дирекция „Западнобеломорски район”.
При отсъствие на член от титулярния състав на Басейновия съвет, същият се
представлява от определения представител от резервния състав (от същата квота), като
своевременно следва да се уведоми за това от титуляра, и да му бъдат предоставени
изпратените материали.
Членовете на Басейновия съвет могат да изготвят по тяхна преценка писмени
становища по точки от дневния ред и да ги представят в Басейнова Дирекция
„Западнобеломорски район”, не по-късно от три дни преди провеждане на заседанието.
Изпълнението на Заповедта възлагам на Таня Иванова – ст. експерт в отдел „Планове”,
Дирекция „Планове и Разрешителни” към БД ЗБР.
Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Нели Гоцева – началник-отдел
„Планове”, Дирекция „Планове и Разрешителни” към БД ЗБР.

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район”

чл.2
от ЗЗЛД

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

