Координация между компетентните органи
Координацията между компетентните органи е регламентирана в Закона за водите.
До 2010 координацията при изпълнение на изискванията на WFD така и с изискванията
на другите директиви в областта на водите се извършва чрез: Висшия консултативен
съвет по водите (чл.9 от ЗВ), който включва представители на държавната
администрация, българската академия на науките, общините и юридически лица с
нестопанска цел, имащи отношение към водите и други, и Басейновите съвети, които
включват също представители на държавната администрация, териториалната
администрация, водоползвателите и юридическите лица с нестопанска цел, както и
представители на научни организации, имащи отношение към водите.
С измененията и допълненията на Закона за водите през 2015 г. за осигуряване на
интегрирането на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор
беше създаден и Координационен съвет по водите, включващ министъра на околната
среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на енергетиката,
министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството,
министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи, министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на
образованието и науката и представител на Националното сдружение на общините в
Република България. (чл.10д от ЗВ). Съветът: осигурява координацията на дейностите
по разработването и изпълнението на плановете за управление на речните басейни и на
плановете за управление на риска от наводнения и финансирането и изпълнението на
програмите от мерки и на мерките за постигане на целите за намаляване на
вероятността и на неблагоприятните последици от наводнения; ежегодно обсъжда
изпълнението на националните програми за плановете за управление на речните
басейни и плановете за управление на риска от наводнения в отделните сектори;
Координацията при изпълнението на мониторинга на водите от Националния институт
по метеорология и хидрология и Института по океанология при БАН се реализира при
ежегодното възлагане на необходимите дейности в рамките на ежегодно подписвани
споразумения между министерството на околната среда и водите и посочените
институти, изпълнението на които се финансира целево от министерството.
Координацията при изпълнението на мониторинга на водите от Изпълнителната
агенция по околна среда се извършва чрез заповедта на министъра на околната среда и
водите за изпълнение на мониторинга на водите.
Координиране на прилагането на политиката по водите при издаване на разрешителни
се осъществява чрез изпълнението на програмите от мерки в ПУРБ, определящи
изисквания и ограничения при издаването на различни видове разрешителни и
изпълнявания контрол от страна на регионалните структури на министерството на
околната среда и водите за изпълнение на условията, при които са издадени
разрешителните и за състоянието на водите.
Елемент на координация между компетентните органи, отговорни за изпълнението на
програмата от мерки е и приемането на Плановете за управление на речните басейни и
Националните програми за изпълнението им от Министерския съвет, по нормативно
установената съгласувателна и координационна процедура за приемане на решения.
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