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РАЗДЕЛ 2
ОТГОВОРНОСТИ, КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ

Основните институции, имащи отношение към намаляване на риска от 
наводнение в Източнобеломорски район са:

 Директорът на БДИБР - Пловдив;
 Директорът на Главна дирекция „ПБЗН” – МВР и регионалните поделения в 

Пловдив, София, Пазарджик, Сливен, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Бургас, Хасково 
и Ямбол;

 Областните управители на областите Пловдив, София, Пазарджик, Сливен, 
Стара Загора, Смолян, Кърджали, Бургас, Хасково и Ямбол;

 Кметовете на общините в териториалния обхват на БДИБР;
 „Напоителни системи” ЕАД – клонове Пловдив, Пазарджик, Сливен, Стара 

Загора, Хасково и Ямбол;
 Предприятие „Язовири и каскади” към НЕК ЕАД;
 ВиК операторите в БДИБР;
 Агенция „Пътна инфраструктура”;
 Собствениците или ползвателите на изградени хидротехнически съоръжения в 

районите с потенциален риск от наводниния;
 Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане /МКВП/ към 

Министерски съвет.
 НИМХ.

Съгласно разпоредбите на Закона за водите, директорът на БД е отговорен за 
изготвянето на ПОРН, като на различните етапи от този процес участват и всички 
изброени по-горе институции с информация, становища, предложения или проекти.

Нормативна уредба за извършването на ПОРН съгласно изискванията на Директива 
2007/60/ЕС е изцяло транспонирани в Глава ІХ, Раздел ІІ от Закона за водите. Какво 
трябва да включва ПОРН е описано в Раздел 1 на настоящия документ. Съгласно чл. 
146г, ал. 2, ПОРН се извършва от директора на съответната басейнова дирекция.

На основание горецитирания член Директорът на басейновата дирекция 
извършва ПОРН и определя райони, за които съществува значителен потенциален риск 
от наводнения и вероятност за значителен потенциален риск от наводнения.

Според действащия Закон за водите, защитата от вредното въздействие на водите 
включва на първо място защитата от наводнения. Защитата бива оперативна и 
постоянна.

Оперативната защита се осъществява при наводнения, ледови явления и 
природни бедствия, причинени от води, ръководи се от органите на Министерството на 
вътрешните работи и се осъществява в съответствие с авариен план за действие.
Аварийните планове се изработват от собствениците или ползвателите на 
водностопанските системи и хидротехнически съоръжения и се съгласуват с органите 
на Министерството на вътрешните работи.

Постоянната защита включва:
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○ изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други 
хидротехнически и защитни съоръжения;

○ създаване и поддържане на системи за наблюдения, прогнози и 
предупреждения;

○ регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или 
понижаване;

○ дейности за защита на водосборните басейни от водна ерозия;
○ поддържане проводимостта на речните легла;
○ изграждане и поддържане на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по 

морския бряг за защита от вълновото въздействие;
○ мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от природните 

наводнения, провеждани в съответствие с плановете за управление на риска от 
наводнения;

○ поддържане на условията за корабоплаване по река Дунав.

Хидротехническите и защитните съоръжения по чл. 138, ал. 4, т. 1 и 3 се 
поддържат от собственика или ползвателя им, освен ако в разрешителното по чл. 50 
или в договора за концесия не е уговорено друго. Същите поддържат и проводимостта 
на речното легло, диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни 
съоръжения в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 
500 м от язовирните стени.

Дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 3, 4, 6 и 7 от ЗВ се контролират от басейновите 
дирекции, а дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 5 се финансират от Междуведомствената 
комисия за възстановяване и подпомагане (МКВМ) към Министерския съвет и 
включват:

○ почистване на речните легла от строителни и битови отпадъци;
○ премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и 

всички паднали или с опасност да паднат дървета;
○ опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на 

крайбрежната растителност;
○ премахване на незаконни постройки, огради, складирани материали и други от 

границите на речните легла;
○ премахване на незаконни водовземания и подприщващи съоръжения. 

Когато  почистването на речните легла е в границите на урбанизирана територия:
○ кметът на общината назначава със заповед междуведомствена комисия, 

включваща представители на ОУПБЗН, експерти-еколози и други технически лица;
○ кметът на общината ежемесечно със заповед определя участъците от реката, 

чиято проводимост е намалена по причини, изискващи дейностите по ал. 3, въз основа 
на констативен протокол, получен чрез оглед от общинската администрация на 
състоянието на речните легла в границите на населените места;

○ междуведомствената комисия:
а) извършва оглед на участъците;
б) определя видовете работи за почистване и количествата им;
в) идентифицира и маркира дърветата за премахване;
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г) определя участъците за залесителни и други укрепителни и 
противоерозионни дейности по бреговете на реките;

д) изготвя констативен протокол и подготвя програма за планово почистване 
на речните участъци;

е) приема с протокол почистените участъци;
○ кметът на общината:

а) одобрява протокола и програмата;
б) уведомява областния управител, ако с протокола е установено, че е 

необходимо почистване на некоригирани участъци;
в) включва почистените участъци в програмата за стопанисване на общината.

Когато почистването на речните легла е извън границите на урбанизирана 
територия, дейностите се организират и координират от  съответния  областен 
управител.

Собствениците и ползвателите на водностопански системи и хидротехнически 
съоръжения, включително хвостохранилища и шламохранилища, са длъжни да ги 
поддържат в техническа изправност, както и да ги осигурят с необходимата 
измервателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхната дейност.
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РАЗДЕЛ 2 

отговорности, компетентни органи и институционален анализ

Основните институции, имащи отношение към намаляване на риска от наводнение в Източнобеломорски район са:


· Директорът на БДИБР - Пловдив;


· Директорът на Главна дирекция „ПБЗН” – МВР и регионалните поделения в Пловдив, София, Пазарджик, Сливен, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Бургас, Хасково и Ямбол;


· Областните управители на областите Пловдив, София, Пазарджик, Сливен, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Бургас, Хасково и Ямбол;


· Кметовете на общините в териториалния обхват на БДИБР;

· „Напоителни системи” ЕАД – клонове Пловдив, Пазарджик, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол;


· Предприятие „Язовири и каскади” към НЕК ЕАД;

· ВиК операторите в БДИБР;


· Агенция „Пътна инфраструктура”;


· Собствениците или ползвателите на изградени хидротехнически съоръжения в районите с потенциален риск от наводниния;


· Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане /МКВП/ към Министерски съвет.

· НИМХ.

Съгласно разпоредбите на Закона за водите, директорът на БД е отговорен за изготвянето на ПОРН, като на различните етапи от този процес участват и всички изброени по-горе институции с информация, становища, предложения или проекти.

Нормативна уредба за извършването на ПОРН съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС е изцяло транспонирани в Глава ІХ, Раздел ІІ от Закона за водите. Какво трябва да включва ПОРН е описано в Раздел 1 на настоящия документ. Съгласно чл. 146г, ал. 2, ПОРН се извършва от директора на съответната басейнова дирекция.


На основание горецитирания член Директорът на басейновата дирекция извършва ПОРН и определя райони, за които съществува значителен потенциален риск от наводнения и вероятност за значителен потенциален риск от наводнения.


Според действащия Закон за водите, защитата от вредното въздействие на водите включва на първо място защитата от наводнения. Защитата бива оперативна и постоянна. 

Оперативната защита се осъществява при наводнения, ледови явления и природни бедствия, причинени от води, ръководи се от органите на Министерството на вътрешните работи и се осъществява в съответствие с авариен план за действие. Аварийните планове се изработват от собствениците или ползвателите на водностопанските системи и хидротехнически съоръжения и се съгласуват с органите на Министерството на вътрешните работи. 

Постоянната защита включва:


○ изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения;


○ създаване и поддържане на системи за наблюдения, прогнози и предупреждения;


○ регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или понижаване;


○ дейности за защита на водосборните басейни от водна ерозия;


○ поддържане проводимостта на речните легла;


○ изграждане и поддържане на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морския бряг за защита от вълновото въздействие;


○ мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от природните наводнения, провеждани в съответствие с плановете за управление на риска от наводнения;


○ поддържане на условията за корабоплаване по река Дунав.


Хидротехническите и защитните съоръжения по чл. 138, ал. 4, т. 1 и 3 се поддържат от собственика или ползвателя им, освен ако в разрешителното по чл. 50 или в договора за концесия не е уговорено друго. Същите поддържат и проводимостта на речното легло, диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 м от язовирните стени.

Дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 3, 4, 6 и 7 от ЗВ се контролират от басейновите дирекции, а дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 5 се финансират от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВМ) към Министерския съвет и включват:


○ почистване на речните легла от строителни и битови отпадъци;


○ премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета;


○ опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната растителност;


○ премахване на незаконни постройки, огради, складирани материали и други от границите на речните легла;


○ премахване на незаконни водовземания и подприщващи съоръжения. 


Когато  почистването на речните легла е в границите на урбанизирана територия:


○ кметът на общината назначава със заповед междуведомствена комисия, включваща представители на ОУПБЗН, експерти-еколози и други технически лица;


○ кметът на общината ежемесечно със заповед определя участъците от реката, чиято проводимост е намалена по причини, изискващи дейностите по ал. 3, въз основа на констативен протокол, получен чрез оглед от общинската администрация на състоянието на речните легла в границите на населените места;


○ междуведомствената комисия:


а) извършва оглед на участъците;


б) определя видовете работи за почистване и количествата им;


в) идентифицира и маркира дърветата за премахване;


г) определя участъците за залесителни и други укрепителни и противоерозионни дейности по бреговете на реките;


д) изготвя констативен протокол и подготвя програма за планово почистване на речните участъци;


е) приема с протокол почистените участъци;


○ кметът на общината:


а) одобрява протокола и програмата;


б) уведомява областния управител, ако с протокола е установено, че е необходимо почистване на некоригирани участъци;


в) включва почистените участъци в програмата за стопанисване на общината.


Когато почистването на речните легла е извън границите на урбанизирана територия, дейностите се организират и координират от  съответния  областен управител.


Собствениците и ползвателите на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, включително хвостохранилища и шламохранилища, са длъжни да ги поддържат в техническа изправност, както и да ги осигурят с необходимата измервателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхната дейност.
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