Р Е П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 46, чл. 58 и чл. 140 на Закона за водите
(ЗВ) при дейности свързани с осигуряване на проводимост на речните легла, в това число при
наличие на изградени диги, берми и корекции на реки:

1.

Поддържане проводимостта на коригирани речни участъци, извън границите на
населени места, в т.ч и при наличие на наноси:


При наличие на протокол от Комисията по чл.140 от ЗВ, която е установила
необходимост от поддържане на проводимостта на речното легло, в това число и
почистване от наносни отложения, в коригиран участък от реката, извън населените
места, се спазва процедурата по чл.140, ал. 5 и ал.6 от ЗВ. Компетентен орган е
областният управител.
Ако в същият участък МЗХ /“Напоителни системи“ ЕАД/ при изпълнение на
задълженията по чл.10, ал.1, т.2, буква „а“ от ЗВ са установили необходимостта от
извършване на реконструкция на съоръжения, подават заявление за издаване на
разрешително по чл.46, ал.1, буква „г“ от Закона за водите /разрешително за
ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация
на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на
водите. В случай, че “Напоителни системи“ ЕАД има сключен договор с
изпълнител, разрешително по чл. 46 може да се издаде на избрания изпълнител.

2. Поддържане проводимостта на речни участъци в случаите на изградени диги
/едностранни и/или двустранни/ и при наличие на наноси:


дигите се поддържат и възстановяват от собственика – МЗХ чрез договор с
„Напоителни системи“ ЕАД съгл. §4а от Закона за водите или друг собственик
съгласно чл. 139, ал. 1 и чл. 141 от ЗВ.
 компетентен орган за дейността по поддържане на проводимостта на речен участък
чрез почистване от наносни отложения в или извън населеното място, е областният
управител, съгласно чл. 140, ал. 6 от Закона за водите.
 за дейности по чл. 140, ал. 3, т. 2, т. 3 и т.6 от Закона за водите компетентен орган по
поддържане на проводимостта е кметът на общината за участъци в границите на
урбанизираната територия, респективно областният управител за участъци извън
границите на урбанизираната територия.
 техническият проект за изземването се съгласува със собственика на съоръжението.
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3. Поддържане проводимостта на речни участъци в случаите на изградени диги и при
наличие на горска растителност в речния участък:
 компетентен огран за дейността по поддържане на проводимостта на речен участък
чрез почистване от наносни отложения в или извън населеното място,е областният
управител, съгласно чл. 140, ал. 6 от Закона за водите.
 за дейности по чл. 140, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за водите компетентен орган по
поддържане на проводимостта е кметът на общината - за участъци в границите на
урбанизираната територия, съответно областният управител - за участъци извън
границите на урбанизираната територия.
 изпълнителната агенция по горите - за насажденията в системите и съоръженията, в
съответствие с чл. 10, т.2, буква „б“ от ЗВ.
4. Поддържане проводимостта на некоригирани речни легла, извън границите на
урбанизирана територия, с цел почистване от храсти, дървесна растителност,
битови и строителни отпадъци, когато не се нарушава естественото състояние на
бреговете и дъното на реката и когато не попада в защитените територии и зони,
определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове:
 прилага се разпоредбата на чл. 58, ал.1 от Закона за водите – без разрешително,
необходимо е 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата
дирекция.
 компетентен орган за дейността – областен управител /чл. 140, ал.4/.
5. Поддържане проводимостта на некоригирани речни легла, в границите на
урбанизирана територия, с цел почистване от храсти, дървесна растителност,
битови и строителни отпадъци, когато не се нарушава естественото състояние на
бреговете и дъното на реката, когато няма наличие на наноси и когато не попада в
защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на
местообитания и биологични видове:
 прилага се разпоредбата на чл. 58, ал.1 от Закона за водите – без разрешително,
необходимо е 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата
дирекция.
 компетентен орган за дейността – кмета на общината /чл. 140, ал.3/.
6. Поддържане проводимостта на некоригирани речни легла, извън границите на
урбанизирана територия, при наличие на наноси:
 разрешително по чл.140, ал.7 от ЗВ.
 компетентен орган за дейността – областен управител /чл. 140, ал. 6/, който може
да възложи дейността да се извърши от фирма изпълнител.
7. Поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от
храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5:
 прилага се разпоредбата на чл. 46, ал.1, т.10 на ЗВ /изисква се издаване на
разрешително за ползване на воден обект/.
 компетентен орган за дейността: в урбанизирана територия – кмета, в извън
урбанизирана територия – областният управител.
8. Поддържане проводимостта на речно легло, на разстояние до 500 м след
язовирните стени:


компетентен орган за дейността: собственикът на язовирната стена, на основание
чл.139, ал.2 от ЗВ (500 метровият участък се включва в програмата за технически
контрол на съоръжението, респ. е част от документацията за експлоатация на
съоръжението).

