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EAST AEGEAN SEA RIVER BASIN DISTRICT
AREA - 34 169 км2 -31%
POPULATION- 2 402134-30%
WATER RESURS-6 632 mln.m3
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MAIN RIVER BASIN DISTRITS
MARIZA:
- Length to the boundary– 321,6 км;
- Catchment area - 21 084 км2
- Water resource to the boundary - 3 690,09 х 106 м3

TUNDGA:
- Length to the boundary– 350 км;
- Catchment area – 7884 км2
- Water resource to the boundary –
931,731х106м3

ARDA:
- Length to the boundary– 241 км;
- Catchment area – 5201 км;
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- Water resource to the boundary - 2311,229 х 106 м3
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DISTRICTS:
•7 full
•4 part
Сектор - Сливен
РБ - Ст. Загора

РБ - Пазарджик

Басейнова
дирекция

РБ - Смолян

РБ - Хасково

Сектор - Кърджали

municipalities: 103
Cities and villages: 1783
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RIVER BASIN MANAGEMENT

DIRECTOR

DEPARTMENTS
Control and public relations department

BASIN COUNCIL

Regional offices

Planning and managing Department
Monitoring, prognoses and information
systems
Licenses and register
Water and water systems cadastre
Administrative department
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PAZARDGIK
STARA ZAGORA
HASKOVO
SMOLIAN
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The scheme of this structure of East Aegean
River Sea Basin Directorate has the main aim
to cover the whole area of the integrated water
management of three main river basins and to
provide functional work of the administration.
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ОЦЕНКА НА НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ И КАДРИ, КАКТО И НА
НЕОБХОДИМИТЕ ТАКИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНО
ВЪЗЛОЖЕНИТЕ ФУНКЦИИ НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - ПЛОВДИВ

Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски
район с център Пловдив като териториално звено на Министерството
на околната среда и водите е компетентен орган за интегрирано
управление на водите на басейново ниво.
Основните фунции на дирекцията са :
1. Управленска - чрез прилагане на План за управление на водите в
Източно-беломорски район (този план в момента се изготвя);
2. Регулативна - чрез издаваните разрешителни за водоползване и
ползване на водни обекти за различни цели с нормативно определен
приоритет;
3. Контролна - чрез извършване на периодичен, превантивен и
последващ контрол по изпълнение на условията в издадените
разрешителни и по опазване на водните ресурси.
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Основният нормативен документ, регламентиращ
структурното, организационно и кадрово изграждане и
функциониране на басейновите дирекции, е Правилника
за дейността, организацията на работа и състав на
басейновите дирекции, издаден от Министъра на
околната среда и водите, обнародван в ДВ, бр. 10 от
29.01.2002 год., влязъл в сила от 29.01.2002 год.
Изграждането на Басейнова дирекция за управление на
водите в Източно-беломорски район с център Пловдив е
извършено в пълно съответствие с изискванията на този
Правилник, които уреждат дейността, организацията на
работа и състава на дирекцията в обхвата на
Източнобеломорския район за басейново управление на
водите.
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Съгласно утвърденото щатно разписание численият състав
на Басейнова дирекция за ИБР - Пловдив е 60 експерти,
включително Директора и Главния счетоводител.
Структурно Басейнова дирекция за ИБР - Пловдив се
състои от 6 отдела :
1. Административно-стопански отдел;
2. отдел "Планиране и стопанисване";
3. отдел "Мониторинг, прогнози и информационно
осигуряване";
4. отдел "Разрешителни и регистри";
5. отдел "Воден и водностопански кадастър";
6. отдел "Контрол, връзки с други институции и
информиране на обществеността"
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Освен дирекцията с център в Пловдив са изградени и 4
регионални офиса както следва :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Регионално бюро Пазарджик
Регионално бюро Смолян
Регионално бюро Хасково
Регионално бюро Хасково, сектор Кърджали
Регионално бюро Стара Загора
Регионално бюро Стара Загора, сектор Сливен
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•
•

Основната цел на избраната схема на структурното
изграждане на Басейнова дирекция за ИБР - Пловдив е да
обхване в максимална степен Източнобеломорския район
на басейново управление на водите, който е с площ 34 157
км2 или 30.8 % от територията на Р България и включва
следните административни единици :
области : Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Хасково, Стара
Загора, Сливен и Ямбол;
части от области : София, Смолян, Бургас и Габрово.
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Като равносметка на постигнатото досега може да се каже,
че то е една добра основа за бъдещото развитие на
басейновото управление на водите. Органите за басейново
управление,
в
т.ч.
Басейнова
дирекция
за
Източнобеломорски район - Пловдив, са структурирани и
успешно работещи. Предстои тяхното институционално
укрепване и повишаване на административния капацитет
в условията на членството на Р България в ЕС, което
предполага нови отговорности и задължения.
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