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Басейнова та  дирекция  е държава администрация  системата на 
МОСВ  

Басейновата  дирекция подпомага директора на БД за изпълнение на 
функциите му по управление на водите на басейново ниво 

Басейнова 
дирекция 

Басейнов 
съвет 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ  НА БАСЕЙНОВО НИВО 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ “ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” 



Има следните основни функции: 
Разработа ПУРБ 
Разработва ПУРН 
Планира и участва в мониторинга на водите 
Извършва оценките на състоянието на водите 
Разработва програми за подобряване, опазване и поддържане състоянието 
на водите 
Провежда консултациите с обществеността за ПУРБ и ПУРН 
Издава разрешителни по Закона за водите  
Извършва контрол на разрешителните и събира таксите 
Определя границите на водните обекти, водите за питейно – битово 
водоснабдяване и  СОЗ 
Стопанисва водите – изключителна държавна собственост 
Осъществява сътрудничество с компетентните органи от други държави 
 
 
 
 
 
 
 

Директорът на БД е компетентен орган за управление на водите  на 
басейново ниво 

ФУНКЦИИ  НА  ДИРЕКТОРА НА  БД 



СТРУКТУРА НА  БД   “ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” 

Директор  на Басейнова 
дирекция 

Дирекция  
"Контрол" 

Изнесено работно 
място 

град Хасково 

Изнесено работно 
място  

град Кърджали 

Изнесено работно 
място 

град Смолян 

Изнесено работно 
място 

град Пазарджик 

Изнесено работно 
място 

град Стара Загора 

Изнесено работно 
място 

град Сливен 

Дирекция  
“Планове и 
разрешител

ни” 
Отдел  

“Разрешителни и 
регистри” 

Отдел  

“Планове за  
управление на 

водите” 

Сектор “ПУРН” Сектор  “ПУРБ” 

Дирекция 
"Административни, 
финансови и правни 

дейности" 

Басейнов  съвет 



- площ - 35 230 км2 - 32% 
- население - 2 264 319 - 30% 
- 10 области и 90 общини 
- 1772 населени места 

 
 

- 4 основни речни басейна 
- международен басейн на р. Марица 

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН 



www.eeagrants.org 

ГРАНИЧНИ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА 



ГРАНИЧНИ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА 

BG3G000000N011 - Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово 
BG3G000000Q048 – Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово 
BG3G0000Pg3021 – Пукнатинни води – Смолян 
BG3G00000Pg022 - Пукнатинни води - Рудозем 
BG3G00PtPg2024 – Пукнатинни води - Ивайловградски масив 
BG3G00000Pg028 – Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс 
BG3G00000Pt039 – Карстови води - Настан - Триградски басейн 
BG3G00000Pt040 – Карстови води - Ермореченски басейн 
BG3G00000Pt043 – Карстови води - Смолянски масив 
BG3G00000Pt046 – Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс 

Гранични подземни водни тела  в   Източнобеломорски 
район по границата с РГърция 



БЛАГОДАРЯ  ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

Надяваме се на успешно партньорство 
и резултати от проекта! 


