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ОТЧЕТ НА АТАНАСКА ТУНТОВА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БД-ПЛОВДИВ 

/ЗАСЕДАНИЕ №14 НА БАСЕЙНОВИЯ СЪВЕТ/ 

 

I. АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ ОТДЕЛ.  

1. Финансиране и счетоводство.  

Анализ на приходната част на бюджета: 

Реализираните приходи по бюджета на БД Пловдив за периода 01 Януари – 
31 Декември 2011г. са формирани от: 

1.1 Такси за административни и други услуги и дейности – при план 241 000 
лв. очаквано изпълнение 270 177 лв., или  очаквано изпълнение 112 % .  

1.2 Други неданъчни приходи, от които коректив за внесени в централния 
бюджет събрани от  НАП – очаквано изпълнение 106 359 лв. (приходи от 
наказателни постановления).  

1.3 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от 
страната – 24 850 лв. Същите са получени във връзка с организираната 
международна конференция в Пловдив на тема ”Интегрирано управление на 
водите на Балканите и в Източна Европа”. 

2. Анализ на разходната част на бюджета: 
- Изпълнението на разходите за заплати: 
- По трудови правоотношения при план 30 907- изпълнение 30440 лв,  
- По служебни правоотношения при план 336 426 – изпълнение 331 675 

лв. 
- По ПМС  66 –През този отчетен период се полагат 8 % върху щатния 

персонал т.с  5 броя служители. При план 11 034 – отчет  9 719 лв. 
- Представително облекло на служителите и СБКО на служителите по 

трудови правоотношения при план 17 920 – изпълнение 17 078 лв. 
- За изплатените заплати на служителите са начислени и платени 

социални осигуровки при план за ДОО -85 311 –изпълнение 83 748 лв. 
За Здравно осигурителни вноски при план 36 148 – изпълнение 34 607 лв. За 

допълнително задължително осигуряване при план 14 205 –изпълнение 13 083 
лв. 

- Изпълнението на §10 ”Издръжка” – през отчетия период бяха отпуснати 
средства от МОСВ от бюджета в размер на 272 338 лв. ,от ПУДОС в размер на 
145 000 лв. за дейности, целеви средства за стопанисване на минералните 
води в размер на 116 500 лв., и 65 000 лв. целеви средства във връзка 
сразработване на Предварителна оценка на риска от наводнения или общо 
средства в размер на 598 838 лв. Същите  ще бъдат усвоени .   
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2. Управление на човешките ресурси и правно-нормативно обслужване.  

Щатният персонал на БД ИБР Пловдив към 31.12.2011 г. е 68 служители , 
от които 64 по служебни правоотношения и 4 по трудови правоотношения. 
Заетия персонал е  65 щатни бройки , от които 61 по служебни 
правоотношения и 4 по трудови правоотношения 

През  2011 г. беше приет новият Правилник за Дейността на Басейновите 
дирекции и БД Пловдив бе преструктурирана в 4 отдела- Финансово 
административна дейност, Разрешителни и регистри, ПУВИС с два сектора 
ПУРБ и ПУРН и Контрол и стопанисване.  

Отпуснати бяха допълнително десет 10 щатни бройки за извършване на 
контролната и оперативна дейност на Дирекцията, за които бяха проведени   
конкурси и  назначени служители.  

И през този отчетен период въпреки усилията на Директора на БД ИБР 
Пловдив все  още не е решен  проблемът за собствена сграда на 
институцията.  

През този отчетен период не успяхме да проведем всички обучения на 
служителите в ИПА, тъй като те се провеждат извън територията на гр. 
Пловдив и затова са необходими допълнителни средства за командировки. 
Поискали сме няколко пъти обученията да бъдат проведени в Пловдив, но 
все още не сме получили положителен отговор.  

На всички служители на БД Пловдив е дадено представително облекло и 
лични предпазни средства (очила за компютър) на основание заповед на 
Министъра на Околната среда и Водите , Заповед на Директора на БД 
Пловдив и становище на трудова медицина. 

 
3. Правно –нормативно обслужване   
- Издадени наказателни постановления към момента:  145 броя 
- Процесуално представителство пред съдебни органи:  61 броя образувани 
дела, по които в някои случаи юристите са се явявали два и три пъти на първа 
инстанция, а в други случаи е имало касация, което е предполагало ново 
явяване. 
- Заповеди за дисциплинарни наказания на служители: 1  
- Съставени актове за установяване на публични държавни вземания  - 15 
броя 
 

4. Административно обслужване на граждани и юридически лица на 
принципа „Едно Гише” 
БД Пловдив поддържа актуална информация на информационното табло, 
поддържа и актуализира информация в регистри, справки и отчети, обслужва 
граждани и юридически лица.   
Във връзка с влизането на новия правилник за дейноста на Байсейновите 
дирекции бяха актуализирани всички вътрешни правила, Правилника за 
вътрешния ред, Системите за финансово управление и контрол, Правила за 
оценка на риска по отдели, Правила за документооборота и движението на 
счетоводните документи, Правила за инвентаризация на активи и др.. Във 
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връзка с указания от МОСВ относно оформянето на документите бяха 
разработени и утвърдени нови примерни образци за кореспонденция. Във 
връзка с влизане в сила на изменение и допълнение на Закона за Водите е 
актуализирана информацията на информационното табло.      

 

 

II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ  „КС” 

Отдел „Контрол и стопанисване” работи в три направления: 

 Контролна дейност 

 Стопанисване на находищата за минерални води 

 Връзки с обществеността и достъп до информация 
 

1. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

По първото направления отдел контрол е извършил към момента 2669 
проверки, като 2115 са проверки по издадени разрешителни, 287 проверки на 
обекти без разрешителни, 55 са проверки по заповеди на областни управители и 
кметове на общини, 42 проверки на комплексни разрешителни и концесии .  

Спрямо миналата година проверките са с 36% в повече. Това е в резултат на 
проведената структурна реформа в началото на годината. Освен 
преразпределение на натовареността на експертите от регионалните бюра, бяха 
назначени и допълнително експерти в изнесените работни места.  

В резултат на тези проверки са направени 2482 предписания, като 2109 са по 
издадени разрешителни. Анализът показва, при 591 проверени обекти с 
разрешителни не са направени предписания. Това показва, че водоползвателите 
се дисциплинират,  и че контролът е ефективен.  

Направените проверки по подадени сигнали са 155. Те са получени в  
Басейнова дирекция Пловдив чрез „синия телефон”, по е-мейл и по пощата. 
Всичките сигнали са проверени и при доказване на нарушението са предприети 
съответните мерки. 

В резултат на провеждания контрол на обектите и констатираните от 
експертите нарушения на ЗВ са съставени  244 бр. акта за административни 
нарушения, като по тях до момента са съставени  145 бр. наказателни 
постановления. Сумата по събраните санкции и глоби до момента е  89 361. лв.  

За периода събраните от НАП суми по НП и АУПДВ са над 108 000 лв.  

Съставени са и 15 бр акта за установяване на публични държавни вземания и 
са изпратени за събиране от НАП, като сумата по тях е 598 275 лв. 

Общо събраните суми по такси за 2011 до м. Ноември включително е в размер 
на 11 281 320 лв.  
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2. СТОПАНИСВАНЕ НА МИН. ВОДИ 

В изпълнение на задълженията на БДУВИБР – Пловдив по чл. 155, ал.1, т.10 от 
Закона за водите, по стопанисването на находищата на минерални води - 
изключителна държавна собственост и на основание утвърдената програма от 
Министъра на Околната среда и водите от 22.08.2011 са проведени процедури за 
възлагане на две обществени поръчки с предмет: 

 “Изменение на ПУП-ПРЗ /за водоизточници в урбанизирана територия/ и 
ПУП-ПРЗ /за водоизточници в неурбанизирана територия/ на основание влезли 
в сила Заповеди на Министъра на околната среда и водите за санитарно-
охранителна зона /СОЗ/ на находища за минерална вода, изключителна 
държавна собственост: №12 „Брацигово” - област Пазарджик, община 
Брацигово, гр.Брацигово; №22 „Девин” - област Смолян, община Девин, 
гр.Девин; №45 „Михалково” - област Смолян, община Девин, с. Михалково; №93 
„Хисаря” - област Пловдив, община Хисаря, гр.Хисаря” 

 „Допълнително проучване на находища на минерални води, изключителна 
държавна собственост №17 „Велинград – Лъджене” - Област Пазарджик, 
Община Велинград, гр.Велинград; №18 „Велинград – Чепино” - Област 
Пазарджик, Община Велинград, гр.Велинград по Приложение №2, към чл.14, 
т.2, Закон за водите, включително извършване на предварителни 
(прединвестиционни) проучвания” 
Резултатите от двете обществени поръчки са предадени от фирмите 
Изпълнители и са приети изцяло и без забележки от Възложителя –БД УВ ИБР-
Пловдив. 

 В изпълнение на първата поръчка са разработени  18 бр. ПУП-ПРЗ, 
включващи  общо  28бр. водоизточници от  находища за минерална вода 
„Брацигово”-2бр,  „Девин”-3бр,  „Михалково”-3бр и „Хисаря”-20бр. При 
изработване на ПУП-ПЗР е извършено геодезическо заснемане, изготвени са 
скици-предложения до кметовете на Общините, както и оценка на пазарната 
стойност имотите, попадащи в пояс І на СОЗ. Предстоят действия свързани с 
одобряването на ПУП-ПРЗ в съответните общински администрации. След 
влизане в сила на ПУП-ПРЗ последващи процедури по обезщетяване на 
собствениците, отчуждаване на имотите от пояс І на СОЗ и издаване на 
актове за публична държавна собственост. 

 В изпълнение на втората поръчка са направени предварителни проучвания 
на общо 27бр. водоизточници от находища на минерална вода „Велинград –
Чепино”-7бр и „Велинград-Лъджене”-20бр с предписание за необходимия 
текущ ремонт и количествено-стойностна сметка за изпълнението му. 
Извършено е геодезическо заснемане на всеки водоизточник. Изготвени са 
хидрогеоложки доклад за оценка на ресурсите и проект за оразмеряване на 
санитарно-охранителните зони/СОЗ/ на двете находища. На основание 
представаните хидрогеоложки доклади, предстои издаване на Заповед за 
утвърждаване на екс плоатационните ресурси на двете находища. Предстоят 
действия и по съгласуване на проектите за СОЗ със заинтересованите 
институции, впоследствие издаване Заповед за утвърждаване на СОЗ.  
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3. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 

Басейнова дирекция е участвала в редица международни инициативи: 

 отбелязването на Деня на водата - 22 март 2011г. 
 Провеждане и организиране на Международна конференция 
Интегрирано управление на Балканите и в Източна Европа 21-23 март 
 В рамките на конференцията бяха проведени и организиране на 
„Младежки парламент с участие на студенти и ученици от София, 
Пловдив, Стара Загора и Каварна 
 Провеждане на Пленер за рисунка с млади художници от Пловдив 

 отбелязването на Деня на Земята - 22 април 2011г.  
 Подкрепа за организиране на хепънинг в училище Елин Пелин-Пловдив 
.по надслов „Милиард действия в зелено” 
 Подкрепа и организиране на алея на Земята пред читалище 
„Родолюбие-1873” в Асеновград с ученици от града. 
 Участие в Първият любителски веломаратон – обиколка на България  

 отбелязването на Световния ден на Околната среда: 
 Стара Загора бе проведена среща на представители от 7 учебни 
заведения от различни градове във връзка с подготовката за учредяване 
на Младежки воден парламент. 
 Басейнова дирекция организира открит урок в биосферния резерват 
„Червената стена” край с.Бачково с младите еколози от ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий”- Община Челопеч и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Община 
Чавдар. 

 Младежки воден парламент  
 На 4-ти август 2011 г. до най-високия водопад на Балканския 
полуостров, Райското пръскало, разположен под връх Ботев в 
Калоферския дял на Стара планина представители на различни учебни 
заведения от цялата страна, подпомогнати от Басейнова дирекция-
Пловдив и Национален парк „Централен Балкан” учредиха национален 
Младежки Воден Парламент. Инициативата стартира през месец март, 
2011 г. по време на международна конференция за управлението на 
водите, провела се в гр.Пловдив, където различни учебни заведения 
представиха своя опит в реализацията на дейности и проекти в областта 
на опазването на водите и водните екосистеми. Създаденият Младежки 
Воден Парламент е неформална организация на учащи се младежи от 
различни учебни заведения, чиято основна цел е да обедини усилията на 
младите хора за опазване на водите в България. Участието в нея е 
доброволно, като учредителите отправят покана към всички ученици и 
студенти, които имат нови идеи как да съхраним водното богатство на 
България, както и към различните учебни заведения, организации и 
институции с интереси в тази област да се включат в дейността на 
организацията. На учредителното събрание бе приет Статут на 
Младежкия Воден Парламент и бяха избрани Президент и Вице-
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Президент на организацията, които ще организират нейната дейност през 
следващата една година. 

 Първата парламентарна сесия на Младежки воден парламент 
 Проведе се два месеца след учредяването на Младежкия воден 
парламент-4 ноември. В рамките на три дни младите еколози дискутираха 
различни казуси и планираха инициативи за бъдещата им дейност. 
Събитието, което се проведе в Пловдив беше открито от зам.-министър 
Евилина Василева. 

 Отбелязване на Световния ден на мониторинга-19 октомври 
 За първи път нашата дирекция организира пробонабиране в шест 
населени места едновременно. В тази инициатива се включиха между 80-
100 ученика от Смолян, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Сливен, Челопеч 
и Чавдар.  

Отдел „Контрол и стопанисване” поддържа и интернет страницата на 
дирекцията. Тя се актуализира ежедневно, като се подава информация за 
водещите новини. Уникалните посетители на страницата към момента са 34 313 
или с близо 10 000 в повече в сравнение с миналата година. 

Относно достъпа за информация през тази година са постъпили 70 заявления. 
За първи път от създаването си БД-Пловдив има отказ за предоставяне на 
информация по едно заявление. Причината е отказа на трето лице да предостави 
информация, която според българското законодателство представлява авторско 
право. Давам това пояснение за да заявя, че БД-Пловдив продължава да е 
отворена към гражданите за предоставяне на достъп до информация. 

 

III. ОТДЕЛ „РАЗРЕШИТЕЛНИ И РЕГИСТРИ” 

В отдел „РР” работят 6 експерта ( с 3-ма по-малко от 2010г) по процедури за 
издаване на разрешителни и един експерт „регистри”. 

През 2011 година в отдела до момента са постъпили преписки със заявления 
за издаване на разрешителни по Закона за водите, ОБЩО – 920 бр.  

Във връзка с влизането в сила на новия Закон за водите от 01.08.2010 год. 
през 2011 г до 09.08.2011г  са приети Заявления за регистрация на водовземни 
съоръжения от подземни води 383 бр. 

Общият брой на подадените до монента  заявления за регистрация на 
водовземни съоръжения е  475 бр.  

След проведените процедури съгласно изискванията на Закона за водите 
издадените разрешителни са общо: 464 бр.  

 

За водовземане  и ползване на   повърхностен воден обект 95 бр. 

За водовземане от подземни води 284 бр. 

За водовземане от минерални води 22 бр. 

За заустване в повърхностен воден обект 63 бр. 
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Издадени изменения и продължения 285 бр. 

Издадени решения за прекратяване на разрешителни 30 бр. 

Издадени решения за отказ за издаване или продължаване на разрешителни 
19бр. 

При извършени проверки и огледи на обекти при провеждане на процедурите за 
издаване на Разрешителни са съставени Констативни протоколи -  14бр. 

Експерти от отдела са участвали в проверки по Заявления за издаване на 
Комплексни Разрешителни съвместно с ИАОС и съответните РИОСВ по 
процедури 2 бр . 

Участие в Държавни приемателни комисии на строежи 2 бр. 

Създадени са и редовно се водят следните регистри: 

Регистър на издадените разрешителни за водовземане/ползване повърхностни 
води. 

Регистър на издадените разрешителни за водовземане – подземни води. 

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект за заустване 
на отпадъчни води. 

Регистър на съоръженията за водовземане от подземни води. 

Регистър за откази и прекратявания. 

За информация на отдела се водят и регистри за : 

Регистър на издадените разрешителни от общините. 

Регистър на издаваните от РИОСВ преценки за необходимост от ОВОС. 

В отдела се извършват и други дейности като: 

                      -    дадена информация по ЗДОИ  -      33 бр.      

                      -    дадена писмена информация    -     35 бр. 

                      -    ежедневно се дават консултации от експертите по телефона и 
лично на инвеститори , проектанти и колеги. 

В сравнение с 2010 година са входирани и издадени с намален състав  на 
експертите ,по-голям брой разрешителни, изменения, продължения, откази и 
др.,както следва: 

 

 2010 г 2011 г разлика 

Общ  брой входирани заявления 819 920 101 бр. повече 

Общ брой издадени разрешителни 411 464 53  бр. повече 

Общ брой изменения 198 285 87 бр. повече 
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IV. ОТДЕЛ ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ 

СИСТЕМИ ПРИ БД ИБР ПЛОВДИВ 

 

Разработване   на политиката за управление на водите в Република България  

Беше изготвено становище до МОСВ с предложения за насоки във връзка с 

прилагането на чл.4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (ДВ бр.3 от 2011г.), вследствие на което бе 

получена Заповед на министъра за утвърждаване на Указания по прилагането.  

Експерти от отдел “Мониторинг” взеха участие в подготовката на проект за промяна 

на Наредба №5 за мониторинг на водите, финализиран през февруари, 2011г. Наредбата 

бе публикувана в края на месец април под наименованието Наредба №1 за мониторинг 

на водите. През месец юли бе подготвен и окончателния вариант на промени в Наредба 

№13/2007г. за характеризиране на повърхностните водни тела.  

 Разработване на плановете за управление на речните басейни  (ПУРБ) – 

извършени дейности: 

 ПУРБ 

Във връзка с концепцията за проверка на изпълнението на Плана за управление на 

речните басейни на ИБР съгласно РДВ, експертите по съответните работни групи 

изготвиха доклади за прилагането на директивите в областа на водите и ръководствата 

от общата стратегия по прилагане на РДВ и дъщерните й директиви при разработването 

на ПУРБ на ИБР; бе направена оценка, за да се определи дали намеренията и целите на 

РДВ са реализирани на практика и дали ПУРБ предлага подходящи мерки за справяне 

със съществуващите затруднения, касаещи водите. 

Във връзка с разработената прилагаща програма за изпълнение на мерките от 

ПУРБ, се извършва преценка на постъпилите искания за водоползване/ползване на води 

за съответствието им с плана за управление, както и на нови инвестиционни намерения. 

В процес на събиране и систематизиране е информацията по издадени разрешителни за 

производство на ел.енергия чрез МВЕЦ. Извършена е оценка на съответствието на 

издадените разрешителни с ПУРБ по налични данни. За периода от началото на годината 

до момента са изготвени 197 бр. становища за допустимост.  

Създадена е вътрешна координация при разглеждане на постъпили преписки по 

разрешителен режим за издаване на нови или продължение или изменение на 

съществуващи, да се извършва преценка за съответствие с ПУРБ. За годината са 

разгледани 303 бр. обходи за подземни води и 274 бр. за повърхностни води. 



9 

 

Докладване по Директива 91/271/ЕИО за отпадъчните води от населените места – в 

изпълнение на задълженията на страната сектор ПУРБ при отдел "ПУВИС" събра, 

обработи и анализира информация от общинските администрации, намиращи се на 

територията на Басейнова дирекция Източнобеломорски район с цел определяне на 

приоритетни агломерации за финансиране по ОП”ОС”. Във връзка с актуализиране на 

информацията относно изграденост на канализационната мрежа в населените места, бе 

осъществен контакт с общинските администрации в ИБР; получените данни бяха 

анализирани и включени в доклада на БД Пловдив до МОСВ.  

Успешно бе реализирана обществена поръчка за потвърждение на определените 

референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете повърхностни води 

на територията на ИБР. Получените мониторингови данни за биологичните елементи за 

качество ще бъдат използвани в процеса на интеркалибрация на екологичен статус и 

потенциал. 

ПУРН 

Във връзка с предстояща задача за подготовка на План за управление на риска от 

наводнения, започна събиране на информация за предварителна оценка на риска от 

наводнения (ПОРН).  

В тази връзка са разпратени писма и анкетни карти до всички общини, ВиК 

дружества, областни администрации, подразделения на ПБЗН, както и на клоновете на 

НС на територията на БД ИБР Пловдив, за идентифициране на минали наводнения и 

щетите нанесени от тях. Събраната информация е обобщена. 

Проведена е процедура с три оферти за избор на участник, който да изпълни 

поръчка с предмет „Консултантска помощ за изготвяне на Предварителна оценка на 

риска от наводнения за Източнобеломорски район”. Сключен е договор с избраната 

организация. Изпратени са на изпълнителя наличните при нас данни и получените и 

обработени вследствие на разпратените писма и анкетни карти до общини, ВиК 

дружества, областни администрации, подразделения на ПБЗН, както и клонове на НС на 

територията на БД ИБР Пловдив.  

Приет е финалният доклад на поръчката с предмет „Консултантска помощ за 

изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски 

район”. 

Проведена е процедура по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на МОП, с 

предмет „Разработване на уеб-страница с интерактивна карта за публикуване на 

карти за информиране на обществеността за резултатите от Предварителната 

оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район”. Прието е изпълнението 
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на поръчката. Резултатите от предварителната оценка на риска от наводнения ще бъдат 

публикувани на този сайт. 

Съвместно с МОСВ и другите басейнови дирекции се работи по подготовката на 

проект по ОП „Околна среда”, включващ дейности, консултантска помощ и др., 

необходими за  изготвяне на Картите на заплахата и картите на риска от наводнения на 

Плановете за управление на риска от наводнения.  

 Работа по норвежки проект  

 През месец септември 2010 г. стартира проект “Избор на консултант за 

разработване на софтуер за информационна система за разрешителни и мониторинг при 

управление на водите”. Основание за разработката на проекта е сключен договор между 

Консорциум „ЕКП-Води” и МОСВ. В работната група по проекта участват екперти от 

БДИБР.  Информационната система ще обслужва всички организационни структури, 

свързани с въвеждането, поддръжката и употребата на информация за водоизточници и 

водоползване, както и публичния достъп. Системата осигурява – регистрирането на 

разрешителните и съхраняване и поддържане на всички характеристики, свързани с 

разрешителните за ползване на воден обект, водовземане, заустване и КПКЗ. Съдържа 

ГИС модул и поставя основите на Национална инфраструктура за пространствени данни 

за водни обекти и ще предостави възможности за обмен на ГИС данни между МОСВ и 

други институции, свързани с водите. В модул контрол се въвеждат данни за 

изпълнението на условията в разрешителните, включително собствен мониторинг и 

текущ мониторинг на контрола, данни за потреблението на вода, количество произведено 

електричество и други параметри, като от тях зависи изчислението на таксите за 

ползване на водни ресурси. От Финансов модул се управлява изчисляването на 

дължимите суми въз основа на правната рамка и информация, извличана от регистъра на 

разрешителните и от контролния модул. След процеса по изчисление, крайните суми се 

съхраняват в базата данни,за да се осигури възможност за следене навременното им 

събиране, посредством информация от модула за плащанията. Изготвят се аналитични 

доклади от процедурите по плащане и дължимите такси. Реализирани са всички отчети и 

справки във връзка с издадените разрешителни и контрола върху тях.  

В периода от януари до май 2011 година са проведени редица работни срещи, 

тестове и обучения и на 26.05.2011 г. е приет Финалния доклад по проекта. В момента 

текат актуализации във връзка с измененията в нормативната база и пускането на 

системата в реален режим на работа. Експерти от БДИБР систематизираха и обработиха 

основните данни от всички разрешителни за територията на БДИБР, които в момента се 

мигрират в системата.  
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 Работа по проект “Мониторинг на повърхностните води” 

 Съвместно от експерти на МОСВ, ИАОС и БД бе подготвено задание за 

стартиране на обществена поръчка за обслужване и поддръжка на станциите за 

мониторинг на повърхностни води. Беше избран изпълнител. През месец април, 2011г. се 

извърши прехвърлянето на станциите от БД на ИАОС.  

 Сътрудничество с Агенция по водите Артоа-Пикарди, Франция 

Съвместно с Агенция Артоа-Пикарди и Международния офис по водите – Париж бе 

организирана и проведена международна конференция на тема “Интегрирано управление 

на водите на Балканите и в Източна Европа”, която бе и подготовка за 6-ия световен 

форум за водата. След нейното провеждане бе изготвен филм, отразяващ събитието и 

съпътстващите го мероприятия, който предстои да бъде разпространяван по време на 

провеждането на форума в Марсилия.  

Като резултат от установеното сътрудничество и продължение на проведената 

дискусия “Младежки Воден Парламент” на 21.02.2011 г. по време на международната 

конференция, на 29.04.2011 г. в ГПЧЕ “Ромен Ролан” – Стара Загора бе проведена среща 

на представители от 7 учебни заведения от различни градове във връзка с подготовката 

за учредяване на Младежки Воден Парламент. На 4 август 2011 година, на хижа Рай, в 

подножието на Райското пръскало бе основан Младежки Воден Парламент /МВП/ в 

България. В месеците, следващи учредяването на националния МВП, набелязаните 

задачи бяха изпълнени. Планира се младежко участие в 6-ти Световен форум по водите в 

Марсилия, март 2012 г. и в създаването на Световен Младежки Воден Парламент. 

 Работа по други международни проекти 

Проект за разработване на система за ранно предупреждение за международния 

басейн на река Арда по програма за трансгранично сътрудничество България-Гърция – 

изготвена е документация и е подадена за одобрение за финансиране в централното 

бюро в Република Гърция. Проектът е одобрен за финансиране и предстои стартиране на 

проекта. 

Разработно е проектно предложение по програма за трансгранично сътрудничество 

югоизточна Европа, по което още няма резултат  за финансирането, като  БД ИБР е 

партньор по проекта във връзка с изменение на климата и неговото влияние върху 

водите. 

 

Количествени оценки на водните ресурси с цел контрол и противодействие на 

наводнения и други вредни въздействия на водите   
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Изготвени и изпратени са писма с искане на информация относно щети и засегната 

инфраструктура за наводненията в началото на м.февруари 2010 г., както и за минали 

проблеми. Постъпилата информация е систематизирана. 

 

Издаване на индивидуални и общи административни актове за ползване и опазване 

на водите  

За деветте месеца на 2011 г. са постъпили 42 броя проекти за учредяване на 

санитарно-охранителни зони. Изпратени са за съгласуване с компетентните органи 91 

броя  преписки. За едномесечно обявяване в общините са изпратени 26 бр. проекти.  

За деветмесечието на 2011 г. около водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване са издадени 36 броя  Заповеди за учредяване на СОЗ. Проведени са две 

приемателни комисии за СОЗ. 

Издадени са 4 броя Решения за изменение на Заповед за учредяване на СОЗ. 

 

Информационно осигуряване и оценка на състоянието на водите 

В отдел ПУВИС сектор ГИС и база данни  се поддържа и актуализира  слой на 

санитарно-охранителните зони. Поддържат и актуализират се и ГИС-слоеве за: къщи за 

отдих и воден спорт, за аквакултури, за зониране на язовири, за концесионни площи по 

закона за подземните богатства, участъци засегнати от наводнения. Поддържа се 

регистъра на санитарно-охранителните зони. 

Във връзка с искани справки, информация, становища, съгласуване и др. от сектора 

са изготвени – 8 бр. карти по искане на информация по ЗДОИ, 3 броя карти във връзка с 

издаване Заповеди за СОЗ, 3 карта по искани становища относно наличие на СОЗ на 

подземни води и самите водоизточници и 5 бр. карти във връзка с плаващи къщи. 

Основният акцент при оценката на състоянието на водите бе поставен върху 

използване на резултатите от обществените поръчки по проект «Разработване на ПУРБ». 

Във връзка с докладването на ПУРБ пред ЕК бе представен и актуализиран вариант на 

програмите за мониторинг на повърхностни и подземни води в периода 2010-2015 г. 

Представените програми ще бъдат използвани за актуализиране заповедта на 

Министъра на ОСВ за мониторинг на водите в периода на ПУРБ.  

Издадени са 18 становища за собствен мониторинг на подземни води и 16 броя за 

собствен мониторинг на емитери с разрешителни за заустване на отпадъчни води, по 
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комплексни разрешителни – 32 бр. за повърхностни води и 9 бр. за подземни 

води;становища по ОВОС – 24 броя за повърхностни води и 47 бр. за подземни води, във 

връзка с ЕО – 9 бр.; 58 броя изготвени становища за инвестиционни предложения, 2 бр. 

становища по проект за изменение на Наредба №1; 1 бр. становище по проект на 

Наредба за предоставяне на информация от ведомства и научни институти с бюджетно 

финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо въздействие върху 

състоянието на водите; становища за хармонизация на трансгранични подземни водни 

тела – 3 бр. 1 бр. доклад относно анализ на информацията в ПУРБ за ИБР и 

съответствието му с ръководствата по РДВ, пробовземане на минерални води за 

подновяване на сертификат – 2 бр.; сигнали във връзка с подземни води – 1 бр. 

Становища за финансиране по европейски програми – 12 броя. 

Въз основа на извършената оценка за състоянието на повърхностните и подземните 

водни тела през 2010 г. са подготвени предложения за актуализиране на програмите за 

мониторинг. Тези предложения, заедно с актуални въпроси при изпълнението на 

мониторинга на водите на територията на ИБР бяха обсъдени на работна среща в края 

на месец март с участието на експерти от БД, ИАОС и РЛ. Актуализираните програми за 

мониторинг за хидробиологичен мониторинг са  представени в ИАОС през месец април, 

2011 г. Съвместно с представители на РЛ е извършено посещение и пробонабиране от 30 

пункта за хидробиологичен мониторинг в реки и 55 пункта за физикохимичен мониторинг 

в язовири. Изготвени са 7 бр. писма до РИОСВ за съгласуване на списъци за контрол на 

отпадъчните води от заустващи емитери.  

През месец февруари бе проведена координационна среща между представители 

на БД Пловдив и РИОСВ на територията на ИБР относно съгласуване на действията при 

възникване на инциденти със замърсяване на водите, както и при издаването на 

становища за внесени инвестиционни намерения. 

 

Координация и контрол върху дейността на регионалните структури за   

изпълнение изискванията по прилагане на националното и европейското 

законодателство и програмите прилагащи отделни директиви във водния сектор 

Изготвени становища и отговори по заведени преписки във връзка с ПУП-ПРЗ, 

процедури по промяна предназначението на земеделски земи, уведомления по ЗУТ, 

общи устройствени планове, инвестиционни намерения и др. – общо 249 бр. за 

деветмесечието.   
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 Становища за наличие на водоизточници за ПБВ или санитарно-охранителни 

зони, във връзка с намаляване обхвата на санитарно-хигиенните зони по Наредба 7 към 

Министерство на здравеопазването – 6 броя. 

 Становища по процедури по ОВОС – 6 бр., съвместно с други специалисти от 

отдела. 

 Становища във връзка с добив на подземни богатства – 2 бр. 

 Изготвени са 2 броя становища във връзка с изменение на нормативната уредба. 

 Огледи на място и изготвени становища във връзка с уточняване границите на 

водните обекти – публична собственост – 26 броя. 

 Информация по ЗДОИ – 8 броя. 

 Участие в експертни съвети по УТ и НЕСУТРП – 22 броя. 

 Участие в лесоустройствени съвещания във връзка с инвентаризацията на горите 

– 6 броя. 

 Участие в работна група на 4-те басейнови дирекции по Наредбата за ЗЗВ, 

подготвени 2 бр. становища. 

 Участие в ежегодната инвентаризация на дълготрайните активи, на водовземните 

съоръжения за минерални води. 

 

Осигуряване изпълнението на мерките за постигане и поддържане на добро 

състояние на водите 

Разработена е прилагаща програма за изпълнение на програмата от мерки в ПУРБ 

на ИБР и съгласуване с финансиращите организации. Във връзка с изпълнение 

задълженията на БД ИБР Пловдив по контрол при прилагането на мерките от ПУРБ, както 

и с цел подаване на актуална информация, екипът изпрати писма (189 на брой) до 

различни институции, идентифицирани като отговорни или ангажирани по изпълнението 

на различни мерки. Експертите разработиха конкретни таблици по отделните мерки, 

които да бъдат попълнени от институциите, съгласно техните дейности и във връзка с 

планираните от тях проекти. На база на събраната информация, както и на наличната в 

БД, бе изготвен годишния доклад до Министъра от становище №5-2/2009 г. по 

екологичната оценка на ПУРБ на ИБР.   

По отношение изпълнението на задълженията на страната по Директива 2000/60/ЕС, 

съгласно която мерките, залегнали в ПУРБ трябва да станат оперативни до 22.12.2014 г., 

бе разработено предложение за заявяване на целеви средства от Централния бюджет - 

проектобюджета за 2011 г. и бюджетната прогноза за 2012 г.-2013 г. попада в цитирания 

период. В разработения макет бяха включени само онези мерки от ПоМ, свързани с 

политиката, провеждана от МОСВ.  
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Бе обобщена и изпратена на МОСВ информация за мерките, които следва да се 

финансират или изпълняват от други министерства и техните поделения  или  общини в 

съответствие с провежданата от тях политика или  функции - програмата  бе разделена по 

идентифицираните като отговорни за изпълнението по конкретни мерки институции, които 

следва периодично да предоставят обратна информация към БД за степента на 

изпълнение.  

Експерти от отдел ПУВИС разпратиха писма с приложени към тях материали (писмо 

на Министъра на ОСВ, Таблици с планираните мерки от ПУРБ на ИБР, касаещи 

съответната институция, информация относно Европейските изисквания и ПУРБ на ИБР) 

до всички общини и ВиК дружества на територията на Басейнова дирекция Пловдив с 

оглед попълване на необходимата информация във връзка с необходимоста от 

изпълнение изискванията на Рамковата Директива за водите и Програмата от мерки в 

ПУРБ и задължението на България да докладва изпълнението на тези мерки пред 

Европейската комисия в началото на 2013 г. 


