Промяна в компетентните органи
Компетентните органи и техните роли са регламентирани в Закона за водите.
През 2010 като компетентни органи са докладвани само БД, на които Законът за водите
възлага основно прилагането на държавната политика за водите в съответния район за
басейново управление.
Описани са и съответно са докладвани техните основни роли: координиране,
подготовка и разработване на ПУРБ; докладване на изискванията за мониторинг и
разработване на програмите от мерки; докладване, регулиране и разрешаване на
ползването на повърхностните и подземните води; докладване на публичността и
консултации с обществеността.
Компетентностите на другите органи, имащи отношение към прилагане на политиката
по водите са докладвани като „Други релевантни роли“.
С измененията и допълненията на Закона за водите (ЗВ) през 2010 г. и 2015 г. са
направени известни промени в компетентните органи и техните роли, като ясно са
определени компетентните органи, които имат задължение за изпълнението на
програмите от мерки в ПУРБ по отношение на изграждането и реконструкцията на
съоръжения свързани с използването на водите и отговорностите на различните
компетентни органи при изпълнението на мониторинга на водите:
- министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на
земеделието и храните, министъра на енергетиката и кмета на община, при
осъществяване на държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация,
изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските системи и съоръжени
приоритетно изпълняват програмите от мерки, включени в плановете за управление на
речните басейни и в плановете за управление на риска от наводнения. (чл.10 от ЗВ)
- изпълнителния директор на Агенцията за проучване и поддържане на река
Дунав провежда мониторинга на водите на р.Дунав и издава разрешителни за ползване
на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав (чл.171, ал.2, т.4 и ал.9 и
чл.52, ал.1, т.2 от ЗВ);
кмета на общината след решение на общинския съвет издава
разрешителни за водовземане от води, публична общинска собственост и за ползване
на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителни за
заустване на отпадъчни води;
- Изпълнителната агенция по околна среда, освен че 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 (чл.171, ал.2, т.1 от ЗВ);
- Националният институт по метеорология и хидрология извършва мониторинга
на количеството на валежите, подземните и повърхностните води, включително
наносния отток (чл.171, ал.2, т.2 и ал.6 от ЗВ);
- Институтът по океанология извършва мониторинга на екологичното и
химичното състояние на морските води (чл.171, ал.1, т.2 от ЗВ).
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