ЗАПОВЕД
№ Ш 0
Севлиево, 03.10.2012 r.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.З, т.2 от Закона за водите, §2 от допълнителните
разпоредби на „Наредба №4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите
и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи", чл11, ал.9. от „Наредба №1 за
обществения ред в община Севлиево", във връзка със Заповед №РД-05 146/03.10.2012г. на
Управителя на „Бяла"ЕООД Севлиево и намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово
водоснабдяване,
НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на
улици, тераси, моторни превозни средства и др.
2. Утвърждавам режимно водоснабдяване по следния график:
• За града - вода се подава в сряда /3 октомври/, петьк /5 октомври/и неделя/7 октомври/ от
17.00 часа до 21.00 часа.
• За града вода няма да се подава в дните четвъртък /4 октомври/ и събота/6 октомври/,
освен необходимото количество за поддържане на водопродводната мрежа в готовност.
• За живущите в Севлиевски лозя и местностите „Баадалата", „Ширбана" и „Крушевски
баир" вода да се подава при възможност.
• За селата от общината с балканска вода, които нямат местни водоизточници- вода да се
подава при възможност.
3. Контролът на заповедта възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници, Началника
на РУ „Полиция" гр.Севлиево, Управителя на „Бяла"ЕООД гр.Севлиево.
Нарушителите на заповедта да бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на „Наредба №1
за обществения ред в Община Севлиево". В тази връзка, и на основание чл.49 от „Наредба №1 за
обществения ред в Община Севлиево", възлагам функциите на актосъставители, освен на
определените със заповед №0677 /06.07.2012г., и на контролните органи по т.З от настоящата
заповед.
Заповедта да се доведе до знанието на населението чрез средствата за масова информация,
както и да бъде публикувана на сайта на Община Севлиево.
Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево
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разпоредби на „Наредба №4 от 14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите
и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи", ч л П , ал.9. от „Наредба №1 за
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улици, тераси, моторни превозни средства и др.
2. Утвърждавам режимно водоснабдяване по следния график:
• За града - вода се подава в сряда /3 октомври/, петък /5 октомври/и неделя/7 октомври/ от
17.00 часа до 21.00 часа.
• За града вода няма да се подава в дните четвъртък /4 октомври/ и събота/6 октомври/,
освен необходимото количество за поддържане на водопродводната мрежа в готовност.
• За живущите в Севлиевски лозя и местностите „Баадалата", „Ширбана" и „Крушевски
баир" вода да се подава при възможност.
• За селата от общината с балканска вода, които нямат местни водоизточници- вода да се
подава при възможност.
3. Контролът на заповедта възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници, Началника
на РУ „Полиция" гр.Севлиево, Управителя на „Бяла"ЕООД гр.Севлиево.
Нарушителите на заповедта да бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на „Наредба №1
за обществения ред в Община Севлиево". В тази връзка, и на основание чл.49 от „Наредба №1 за
обществения ред в Община Севлиево", възлагам функциите на актосъставители, освен на
определените със заповед №0677 /06.07.2012г., и на контролните органи по т.З от настоящата
заповед.
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