План за управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.)

2015

СЪДЪРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 344
КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ – НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ---------------------- 344
11.1.

Управление на водите на национално ниво -------------------------------------------------- 344

11.2.

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) --------------------------------------- 346

11.3.
Министерството на околната среда и водите, чрез изпълнителния Директор на
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) ----------------------------------------------------- 348
11.4.
Министерството на околната среда и водите, чрез регионалните инспекции по
околната среда и водите в границите на териториалния им обхват (РИОСВ) ------------------- 349
11.5.
Министърът на околната среда и водите. чрез Директорите на дирекциите на
националните паркове в границите на територията на националния парк ----------------------- 351
11.6.

Управление на водите на басейново ниво----------------------------------------------------- 352

11.7.

Директорът на басейнова дирекция „Западнобеломорски район”: -------------------- 354

11.8.

Министърът на здравеопазването --------------------------------------------------------------- 357

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

План за управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.)

2015

РАЗДЕЛ 11
КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ
В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО
УПРАВЛЕНИЕ – НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС
Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и
басейново ниво съгласно чл. 148 от Закона за водите. Районите на речните басейни се
определят от естественото разположение на вододелите между водосборните области
на една или няколко основни реки на територията на Република България.
Определените с този закон речни басейни не следват административно-териториалното
деление на страната и са основа за управление на околната среда на басейнов принцип.
Когато район за басейново управление включва трансгранично водно течение, този
район се отнася към международен район за басейново управление. Управлението на
водностопанските системи се извършва на технологичен и басейнов принцип в
съответствие с условията на разрешителните за ползване и опазване на водите и
водните обекти.
11.1. Управление на водите на национално ниво
Управлението на водите на национално ниво се осъществява от Министерски
съвет и Министъра на околната среда и водите. Народното събрание приема
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, с която се определят
основните цели, етапи, средства и методи за развитие на водния сектор.
Адрес:
Тел:
Факс:
Интернет страница

Министерски съвет
бул. „Дондуков” № 1, гр. София, 1194
+359 2/940 29 99
+359 2/980 21 01
http://www.government.bg

Министерски съвет (МС):
предоставя концесия за добив на минерални води - изключителна
държавна собственост;
приема национални програми в областта на опазването и устойчивото
използване на водите, ежегодни отчети и необходимите мерки за
изпълнението им;
разрешава ползване на води за целите на отбраната и сигурността на
страната;
определя ограничения в използването на водите при непредвидими или
изключителни обстоятелства, засягащи отделни райони на страната;
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определя количеството минерални води за ползване от лечебните
заведения за болнична помощ по мотивирано предложение от Министъра
на здравеопазването;
определя тарифите за такси, събирани на основанията, посочени в Закон
за водите;
предлага за одобряване от Народното събрание Национална стратегия за
управление и развитие на водния сектор;
приема отраслови стратегии в съответствие с основните цели определени
в стратегията;
приема плановете за управление на речните басейни и плановете за
управление на риска от наводнения и национални програми за
изпълнението им.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Министърът на околната среда и води, ръководи разработването и провеждането
на държавната политика в областта на околната среда и водите в изпълнение на
Конституцията и законите, като:
разработва с компетентните органи на изпълнителната власт (в
секторните политики - транспорт, енергетика, строителство, селско
стопанство, туризъм, промишленост, образование и други) политиката и
стратегията за опазване на околната среда в Република България;
ръководи чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)
Националната система за мониторинг на околната среда;
контролира състоянието на околната среда на територията на страната;
координира контролните правомощия на другите органи на
изпълнителната власт по отношение на околната среда;
издава заповеди, разрешителни, инструкции и утвърждава методики;
съвместно със заинтересованите органи на изпълнителната власт:
а) издава норми за максимално допустими емисии по видове замърсители
и норми за максимално допустими концентрации на вредни вещества по
компоненти на средата по райони;
б) утвърждава методики за оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС);
в) издава норми за рационално използване на възобновяеми и
невъзобновяеми природни ресурси;
г) осигурява събирането и предоставянето на информация за състоянието
на околната среда;
д) утвърждава методики за контрол на компонентите на околната среда.
Ежегодно внася в Министерския съвет доклад за състоянието на околната
среда, който след приемането му се публикува като Национален доклад за
състоянието и опазването на околната среда;
организира и координира дейностите по финансовия инструмент на
Европейската комисия за околна среда (LIFE+).
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Към Министерството на околната среда и водите се създава Висш консултативен
съвет по водите.
Висшият консултативен съвет по водите включва представители на
Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните,
Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на
туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Министерството
на вътрешните работи, Българската академия на науките, Общините, юридически лица
с нестопанска цел, имащи пряко отношение към водите, и други. Министърът на
околната среда и водите издава Правилник за устройството и дейността на Висшия
консултативен съвет по водите.
Държавната политика, свързана с дейностите по:
експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на
водностопанските системи и съоръжения, се осъществява от Министъра
на регионалното развитие и благоустройството - за водоснабдителни и
канализационни системи и съоръжения на населените места и за
предпазване от вредното въздействие на водите в границите на
населените места;
Министъра на земеделието и храните:
а) за хидромелиоративни системи и съоръжения и за предпазване от
вредното въздействие на водите извън границите на населените места;
б) чрез Изпълнителната агенция по горите - за насажденията в системите
и съоръженията по буква "а".
Министъра на енергетиката - за хидроенергийни системи и обекти;
Министъра на околната среда и водите - за водовземните съоръжения за
минерални води, публична държавна собственост.
Политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане,
реконструкция и модернизация на водностопански системи и съоръжения
- общинска собственост, се осъществява от Кмета на общината.
11.2. Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
Държавната политика за управление на водите се осъществява от Министъра на
околната среда и водите, а в случаите по чл. 148а, ал. 1 - съвместно с Министъра на
външните работи.
Адрес:
Тел:
Факс:
Интернет страница:

Министерство на околната среда и водите
1000 София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22
+359 2/ 940 66 92; +359 2/ 940 61 81
+359 2 986 25 33
http://www.moew.government.bg
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Министърът на околната среда и водите:
осъществява държавната политика за управление на водите;
разработва и предлага за приемане от Министерския съвет Национална
стратегия за управление и развитие на водния сектор;
предлага за приемане от Министерския съвет на плановете за управление
на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения;
разработва национални програми в областта на опазването и устойчивото
развитие на водите;
утвърждава районите за които съществува значителен потенциален риск
от наводнения и вероятност за значителен потенциален риск от
наводнения;
издава разрешителни за водовземане и/или ползване в предвидените в
Закона за водите случаи, както и режимни графици за водовземане от
комплексните и значими язовири, определени с приложение № 1;
създава необходимата организация, осигурява финансирането и прави
предложение за предоставяне на концесии в случаите, предвидени в
закона;
организира и ръководи мониторинга на водите;
разработва политиката на държавата за двустранно и многостранно
сътрудничество в областта на използването и опазването на водите;
съгласува откриването на процедури за предоставянето на концесии за
водностопански системи и съоръжения - публична държавна собственост;
утвърждава експлоатационни ресурси на находищата на минерални води
и съставя водните им баланси;
съгласува изпълнението на проекти от органите по чл. 10 от Закона за
водите, областните управители, кметовете на общини и научните
организации, свързани с използването, опазването и защитата от вредното
въздействие на водите;
определя районите за басейново управление, които се отнасят към
международен район за басейново управление;
определя санитарно-охранителни зони на водовземни съоръжения за
минерални води; на водовземни съоръжения, разположени в границите на
националните паркове; на комплексните и значими язовири по
приложение № 1, използвани за питейно-битово водоснабдяване; в
случаите, в които санитарно-охранителната зона е разположена на
територията на повече от една басейнова дирекция;
определя уязвими зони за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници;
определя чувствителните зони за опазване на водите от замърсяване с
биогенни елементи;
определя списъка на приоритетните и приоритетно опасните вещества;
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утвърждава методики за изследване на води в случаите, когато липсват
български стандарти, както и методики за анализ на данните от
мониторинга на водите;
създава и поддържа контролно-информационна система за таксите;
координира дейностите на органите по чл. 10 от ЗВ по отношение на
използването на водите;
разпределя функциите по стопанисване и поддържане на пунктовете и
станциите по чл. 13, т. 2 от ЗВ;
определя ограниченията за ползването на водите и водните обекти и
специфични мерки за опазването им.
11.3. Министерството на околната среда и водите, чрез изпълнителния Директор
на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)
Изпълнителна агенция по околната среда и водите
Адрес:
гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, п.к. 251
Тел:
02/ 955 90 11
Факс:
02/ 955 90 15
Интернет страница: http://www.eea.government.bg/
Министърът на околната среда и водите, чрез изпълнителния Директор на
Изпълнителната агенция по околна среда:
провежда лабораторните и полевите изследвания за определяне на
състоянието на водите;
провежда мониторинга на водите на национално ниво, включително
ръководи методически планирането на мониторинга и разясняване на
резултатите;
поддържа географска информационна система за водите на национално
ниво;
подготвя годишник за състоянието на водите;
издава периодичен бюлетин за състоянието на водните ресурси на
Република България, въз основа на данните от проведения мониторинг на
екологичното и химично състояние на водите и данните за количеството
на водите, предоставени от Националния институт по метеорология и
хидрология при Българската академия на науките;
създава и поддържа специализирани бази данни, карти, регистри и
информационна система за водите.
Действащи Регионални лаборатории (РЛ) в обхвата на Западнобеломорски
район за басейново управление са Регионална лаборатория София, Региoнална
лаборатория Благоевград, Региoнална лаборатория Смолян, Региoнална
лаборатория Пазарджик - структурни звена към Главна дирекция „Лабораторноаналитична дейност” към ИОАС. Акредитирани са от ИА БСА като офис към
Изпитвателна лаборатория (ИЛ) на Главна дирекция „Лабораторно аналитична
дейност“ съгласно БДС ЕN ISO 17025:2006 със Заповед № 839/08.07.2013 г.
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Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към
Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни,
координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на
околната среда в Република България. Тя проектира и управлява Националната система
за мониторинг на околната среда и информацията за състоянието на компонентите и
факторите на околната среда за територията на цялата страна.
Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по
околна среда (ЕАОС). Европейската агенция по околна среда е органът на Европейския
съюз, създаден да предоставя навременна, целенасочена, подходяща и достоверна
информация за околната среда както на лицата, определящи политиката в тази област,
така и на обществеността.
Изпълнителната агенция по околна среда е администрация към Министъра на
околната среда и водите за осъществяване прилагането на изискванията на
законодателството и нормативната уредба, свързани с околната среда, в т.ч.
ръководство на Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС). В
изпълнение на своите правомощия изпълнителният Директор:
ръководи и представлява агенцията пред всички държавни органи,
физически или юридически лица в страната и в чужбина;
ръководи функционирането и развитието на НСМОС, включително
лабораторно-аналитичното, материално-техническото и информационнопрограмното осигуряване;
отговаря за връзките на агенцията като национален референтен център на
Европейската агенция по околна среда;
ръководи създаването, поддържането и усъвършенстването на
специализирани регистри;
организира разработването на методики и нормативни актове за
мониторинг, контрол и оценка на компонентите на околната среда и на
факторите, които въздействат върху тях;
организира разработването и усъвършенстването на стандарти за
лабораторно-аналитичната дейност на агенцията;
организира извършването на националните инвентаризации на емисии
във въздуха и водите;
организира разработването и издаването на информационни бюлетини и
справки;
участва в разработването на стратегии, планове и програми за опазване на
околната среда.
11.4. Министерството на околната среда и водите, чрез регионалните инспекции
по околната среда и водите в границите на териториалния им обхват (РИОСВ)
Министърът на околната среда и водите чрез, регионалните инспекции по
околната среда и водите в границите на териториалния им обхват:
провежда мониторинга на отпадъчните води;
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контролира обектите, формиращи отпадъчни води, включително
пречиствателните станции на населените места, параметрите и
изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за
заустване на отпадъчни води и комплексните разрешителни, издадени по
реда на Закона за опазване на околната среда;
контролира аварийните изпускания на отпадъчни води;
поддържа база данни за извършения мониторинг, включително собствен
мониторинг на титулярите на издадени разрешителни, за количествените
и качествените характеристики на отпадъчните води и за контрол за
състоянието на отпадъчните води;
поддържа база данни за извършения мониторинг, включително собствен
мониторинг на титулярите на издадени разрешителни, за количествените
и качествени характеристики на отпадъчните води и за контрол за
състоянието на отпадъчните води;
поддържа в актуално състояние списъците на обектите, които формират
емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и
специфични замърсители.
На територията на Западнобеломорски район за басейново управление са
разположени изцяло и части от четири Регионални инспекции по околната среда и
водите (РИОСВ) – РИОСВ - Благоевград, РИОСВ - Перник, РИОСВ - Смолян и РИОСВ
- Пазарджик.
Регионални инспекции по околната среда и водите на територията на ЗБР
РИОСВ - Благоевград гр. Благоевград, 2700, ул. „Свобода” № 1, www.riosvbl.org
РИОСВ - Перник
гр. Перник, 2304, ул. „Благой Гебрев” № 15, ет.1,
http://www.riosv-pernik.com
РИОСВ - Смолян
гр. Смолян, 4700, п.к. 99, ул. „Дичо Петров” № 16,
http://smolyan.riosv.com
РИОСВ - Пазарджик
гр. Пазарджик, 4400, п.к. 220, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 4,
http://www.riewpz.org
Регионалните инспекции по околната среда и водите са административни
структури към Министъра на околната среда и водите, осигуряващи провеждането на
държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.
Регионалните инспекции по околната среда и водите осъществяват своята дейност на
територията на една или няколко области, съгласно посочените седалище и
териториален обхват на дейност.
Директорът на РИОСВ:
организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РИОСВ;
осигурява провеждането на регионално равнище на държавната политика
в областта на опазване на околната среда;
издава наказателни постановления, както и административни актове в
изпълнение на законоустановените му компетенции;
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налага глоби, имуществени санкции и принудителни административни
мерки при констатирани нарушения на законодателството в областта на
околната среда;
оправомощава длъжностни лица от РИОСВ да съставят предупредителни
и констативни протоколи, актове за установяване на административни
нарушения в рамките на предоставените му компетенции;
представлява РИОСВ пред всички министерства, ведомства, организации
и лица в страната и в чужбина.
11.5. Министърът на околната среда и водите. чрез Директорите на дирекциите
на националните паркове в границите на територията на националния парк
Министърът на околната среда и водите, чрез Директорите на дирекциите
на националните паркове в границите на територията на националния парк:
контролира спазването на забраните и ограниченията в границите на
санитарно-охранителните зони;
осъществява наблюдение и контрол върху компонентите и факторите на
околната среда, оказващи влияние върху състоянието на водите.
На територията на Западнобеломорски район за басейново управление са
разположени:
ДНП Рила
ДНП Пирин

Национални паркове в териториалния обхват на ЗБР
гр. Благоевград, ул. „Бистрица” № 12,
http://www.rilanationalpark.bg
гр. Банско, ул. „България” № 4, http://www.pirin.bg/

При провеждане на своята дейност ДНП осигурява провеждането на държавната
политика по опазване и поддържане на разнообразието от екосистеми и естествените
процеси, протичащи в тях, защита на дивата природа, опазване и поддържане на
биологичното разнообразие и предоставяне на възможности за развитието на научни,
образователни и рекреационни дейности в поверените ѝ защитени територии.
Дирекцията има контролни, охранителни, регулиращи и информационни функции. При
осъществяване на функциите си ДНП изпълнява произтичащите от законовите и
подзаконовите нормативни актове задачи, включително като:
изготвя задания за планове за управление и ги внася за утвърждаване от
Министъра на околната среда и водите;
възлага разработването на планове за управление;
прилага плановете за управление;
участва в разработването на плановете за управление и устройствените и
техническите планове и проекти, като:
а) изготвя и внася в МОСВ предложения за финансирането на планове и
проекти;
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б) възлага разработването на технически проекти за осъществяване на
поддържащи или възстановителни дейности, предвидени в плановете за
управление и устройствените планове;
в) предоставя наличната информация, необходима за разработването им.
Министърът на околната среда и водите и упълномощено от него
длъжностно лице участва в Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионалната политика при разглеждане на:
инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация
на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения;
хидроенергийни и хидротехнически системи и съоръжения;
язовирни стени и съоръженията към тях;
съоръжения за прехвърляне на води между речните басейни;
съоръжения за защита от вредното въздействие на водите;
пристанища, вътрешни водни пътища и подводни депа за драгажни маси;
устройствени планове на територията на Черноморското крайбрежие,
които обхващат плажове и пясъчни дюни и свързаните с тях акватории,
както и прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и
влажни зони.
11.6. Управление на водите на басейново ниво
Определят се следните райони за басейново управление на водите:
1. Дунавски район с център гр. Плевен - обхващащ водосборните области на
реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм,
Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки и водите на река
Дунав;
2. Черноморски район с център гр. Варна - обхващащ водосборните области
на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница,
включително вътрешните морски води и териториалното море;
3. Източнобеломорски район с център Пловдив - за водосборните области
на реките Тунджа, Марица, Арда, Бяла река;
4. Западнобеломорски район с център гр. Благоевград - за водосборните
области на реките Места, Струма и Доспат.
Границите на районите минават по вододелите на водосборните области на
реките в обхвата на държавната граница. В случаите, когато подземните води не
следват конкретен речен басейн, те се идентифицират и със заповед на Министъра на
околната среда и водите се присъединяват към най-близкия и най-подходящия район за
басейново управление. В рамките на всеки район за басейново управление на водите
Министърът на околната среда и водите със заповед може да определи подбасейни за
една или повече от реките.
За басейновото управление на водите в определените райони се създават:
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Басейнови дирекции към Министерството на околната среда и водите;
Басейнови съвети.
Басейновите дирекции се създават със заповед на Министъра на околната среда
и водите. Дейността, организацията на работа и съставът на басейновите дирекции се
определят с правилник, издаден от Министъра на околната среда и водите.
Директорът на басейновата дирекция провежда държавната политика за
управление на водите на басейново ниво:
Директорът на басейновата дирекция ежегодно представя на Министъра
на околната среда и водите план и доклад за дейността на дирекцията;
дейността на басейновите дирекции се координира и контролира от
Министерството на околната среда и водите.
Директорът на басейнова дирекция изпълнява държавната политика на
басейново ниво, като:
установява границите на водите и водните обекти - публична държавна
собственост, съвместно с техническите служби на общините и службите
по геодезия, картография и кадастър;
разработва Плана за управление на речния басейн; предварителната
оценка по чл. 146б, ал. 1, картите по глава девета, раздел ІІІ от Закона за
водите и Плана за управление на риска от наводнения;
издава разрешителните по Закона за водите;
планира и участва в провеждането на мониторинга на водите, обобщава и
анализира данните, включително:
− на валежите и на нивата на повърхностните и подземните води;
− за химичното и екологичното състояние на водите;
− на отпадъчните води;
поддържа специализирани бази данни, карти, регистри и информационна
система за водите и води регистрите по чл. 182, ал. 1, т. 1от Закона за
водите;
събира таксите за разрешителните;
разработва програми от мерки за подобряване, опазване и поддържане
състоянието на водите;
определя повърхностните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване, съгласувано с Директорите на регионалните здравни
инспекции;
определя водите за обитаване от риби и черупкови организми;
стопанисва водите - изключителна държавна собственост, които не са
предоставени на концесия;
определя санитарно-охранителните зони около съоръженията за питейнобитово водоснабдяване, без тези по чл. 151, ал. 2, т. 2, буква "у" от ЗВ;
съставя водните баланси, с изключение на балансите на находищата на
минерални води;
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провежда общественото обсъждане на плановете за управление на
речните басейни;
пломбира водомерите за отчитане на използваните водни количества от
подземни води и проверява показанията им, както и показанията на
измервателните устройства за повърхностните води и за съоръженията за
заустване на отпадъчни води;
издава периодичен бюлетин за състоянието на водите;
създава и поддържа база данни за извършения от басейновата дирекция
контрол и контрола, извършен по Закона за водите от други лица,
оправомощени от Министъра на околната среда и водите;
приема изградените съоръжения за подземни води, предназначени за
водовземане;
осъществява сътрудничество с компетентните органи за басейново
управление и за управление на риска от наводнения на други държави в
съответствие с държавната политика за двустранно и многостранно
сътрудничество и след съгласуване по нормативно установения ред в
международни райони за басейново управление;
извършва оценката на състоянието на водните тела;
издава предписания в рамките на компетентностите си по Закона за
водите;
издава становище за допустимост на инвестиционни намерения за
съответствието им с плана за управление на речния басейн и плана за
управление на риска от наводнения.
11.7. Директорът на басейнова дирекция „Западнобеломорски район”:
разрешава или отказва достъп до обществена информация за околната
среда по реда на Закона за достъп до обществена информация;
уведомява водоползвателите при настъпило аварийно замърсяване на
водите надолу по течението на реката, за характера на замърсяването и за
мерките, които биха могли за вземат за намаляване на вредите от
замърсяването;
участва в комисии за държавно приемане на обекти съобразно
компетентностите си;
подготвя информацията за докладване по Европейски директиви и
конвенции в областта на водите за съответния район за басейново
управление;
обявява и поддържа публичната информация за състоянието на водите и
за дейността на басейновата дирекция на интернет страницата ѝ;
организира работата и поддържа документацията, свързана с дейността
на басейновия съвет за съответния район на басейново управление;
възлага обществени поръчки в рамките на своята компетентност;
подпомага разработването на нормативни актове, регионални и
национални програми и стратегии в областта на водите.
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Директорът на басейнова дирекция контролира:
състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите
съоръжения;
извършването на дейности в речните легла;
състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения,
съоръженията за използване на повърхностните и подземните води и
съоръженията за измерване на водните количества;
изпълнението на условията на издадените разрешителни по Закона за
водите с изключение на разрешителните за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчни води;
количеството и качеството на водите;
поддържането на минимално допустимия отток в реките;
собствения мониторинг на водите;
изпълнението на задълженията за заплащане на таксите по чл. 194, ал. 1,
т. 1 - 3 от Закона за водите;
спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарноохранителните зони;
изпълнението на програмите от мерки в ПУРБ; изпълнението на
програмите от мерки в ПУРН;
дейностите по регулиране нивото на подземните води при опасното им
повишаване или понижаване;
дейностите за защита на водосборните басейни от водна ерозия;
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 ПУРН;
Директорът на басейнова дирекция или оправомощено от него длъжностно
лице участва в областните, общинските или районните съвети по устройство на
територията, като представя писмено становище на басейновата дирекция в
случаите, в които се разглеждат:
инвестиционни проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация
на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения,
включително пречиствателни станции за питейни или за отпадъчни води;
хидроенергийни и хидротехнически системи и съоръжения, за които са
издадени разрешителни по реда на Закона за водите, включително и за
защита от вредното въздействие на водите;
устройствени планове за територии, включващи пристанища, плажове и
пясъчни дюни и свързаната с тях акватория.
Басейнов съвет към БД „ЗБР”
Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия за
подпомагане дейността на басейновата дирекция. Басейновият съвет включва
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представители на държавната администрация, териториалната администрация,
водоползвателите и юридическите лица с нестопанска цел в обхвата на басейна, както и
представители на научни организации, имащи отношение към водните проблеми.
Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на басейновия
съвет се определят с устройствен правилник, издаден от Министъра на околната среда
и водите.
Басейновият съвет към басейнова дирекция за управление на водите в
Западнобеломорски район с център гр. Благоевград е учреден със Заповед №
60/13.10.2003 г. на Директора на басейновата дирекция. Численият състав на съвета по
правилник е 20 души и включва представители на държавната администрация,
териториалната администрация, водоползвателите и юридическите лица с нестопанска
цел в обхвата на ЗБР, както и представители на научни организации, имащи отношение
към водните проблеми. Свиква се минимум два пъти годишно.
Фигура № 11.7.а. Структура на Басейнова дирекция „Западнобеломорски
район”
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Фигура № 11.7.б. Местоположение на БД „ЗБР”

11.8. Министърът на здравеопазването
разрешава ползването на води за питейно-битови цели в случаите, когато
не отговарят на законоустановените изисквания, по ред, определен в
наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;
одобрява материали, реагенти и биоциди, които влизат в контакт с
водите, предназначени за питейно-битови цели, по ред, определен в
наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;
ръководи мониторинга на качеството на водите, използвани за питейнобитови цели, на водите за къпане и на минералните води, използвани за
лечение, профилактика, питейно-битови цели, бутилиране, хигиенни
цели, спорт и отдих, и обобщава резултатите на национално ниво;
издава или оправомощава определено от него длъжностно лице да издава
сертификати и балнеологични оценки за минерални води;
съгласува санитарно-охранителните зони по чл. 151, ал. 2, т. 2, буква "у"
от ЗВ;
съвместно с Министъра на регионалното развитие и благоустройството и
Министъра на околната среда и водите разработва Национален план за
действие за подобряване качеството на водите за питейно-битови цели.
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Министърът на здравеопазването, чрез регионалните здравни инспекции:
информира потребителите в случаите на установени отклонения в
качеството на водите по ал. 1, т. 3, от Закона за водите когато
отклоненията могат да създадат риск за здравето;
провежда мониторинг и контрол на качеството на водите по ал. 1, т. 3;
създава и поддържа база данни и обобщава резултатите от извършения
мониторинг и контрол;
съгласува санитарно-охранителните зони около съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване, с изключение на случаите по ал. 1, т. 5;
контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания в границите
на санитарно-охранителните зони;
предоставя на басейновите дирекции за управление на водите:
− периодично информация за извършения мониторинг и контрол на
повърхностните
води,
предназначени
за
питейно-битово
водоснабдяване, и на водите за къпане;
− в 7 дневен срок информация, в случаите, когато се установи
отклонение в качеството на водата, използвана за питейно-битови
цели, когато има основание да се предполага, че това се дължи на
изменено състояние на водното тяло, от което се извършва
водовземането.
Адрес:
Тел/факс:
Ел.поща:

Регионални здравни инспекции (РЗИ)
РЗИ гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови” № 2,
073/88-87-01, факс.: 073/58-20-50
e-mail: mailto:http://www.pirin.bg/
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