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– резултати от проведено

I.

Увод

Осъществяването на обществен контрол върху работата на публичните
институции е базисна предпоставка за реализирането на основни демократични
принципи в управлението. Освен като фактор, гарантиращ участието на
гражданите в институциите, гражданският контрол е ключова предпоставка за
запазване на техния представителен характер и за тяхното функциониране в
съответствие с дневния ред на обществото. Наред с това, осъществяването на
граждански контрол е предпоставка за повишаване на ефективността, както и
фактор за превенция на корупция в управлението. През седемнайсетте години, в
които осъществява своята дейност в България, Асоциация „Прозрачност без
граници” натрупа значителен опит при провеждането на независимо гражданско
наблюдение и на инициативи за обществен контрол върху работата на
институции, функциониращи на национално, регионално и местно ниво. Фокус на
наблюдението бяха проблеми, относими към значими процеси в обществения
живот – като например процесите на приватизация, управлението на публична
собственост, възлагането на обществени поръчки, управлението на средства от
европейските фондове.
В резултат на експертизата и опита на експертите на Асоциация
„Прозрачност без граници” бяха разработени и приложени редица специфични
методологии за наблюдение, които съдействаха за упражняването на граждански
контрол в различни сфери на обществения живот. Резултатите от едно от наймащабните изследвания1 на системата от институции, които имат значение за
превенция на корупцията в България показват, че един от основните проблеми за
страната е липсата на ефективно прилагане на съществуващите законови норми.
Наред с това, специализираните антикорупционни институциите и звената с
контролни функции не съдействат ефективно за противодействие на корупцията
в страната. Оценката на постигнатото и резултатите от изследванията
мотивираха организацията да насочи вниманието си към друго измерение на
проблема – осъществяването на контрол от страна на институциите, работещи на
местно и регионално ниво.
Тези данни дадоха основание на Асоциация „Прозрачност без граници” да
насочи вниманието си към работата на институциите на местно и регионално
ниво, към начина, по който те изпълняват своите контролни функции, към
необходимостта от осъществяване на ефективен граждански контрол върху
тяхната работа и към укрепването на механизми за взаимодействие между
1

Европейски национални системи за почтеност е най-голямото сравнително европейско изследване на
състоянието на институциите, техния принос и роля в борбата им с корупцията. То бе осъществено от
националните представителства на международната антикорупционна организация Transparency
International
в
25
европейски
държави.
За
повече
информация
вижте:
http://www.transparency.bg/bg/projects/ocenka-na-nacionalnata-sistema-za-pochtenost/
и
http://www.transparency.org/search.
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структурите на гражданското общество и институциите. Настоящият доклад е
посветен на проблем, който през последните години неколкократно попада в
центъра на общественото внимание – управлението на водите в речните басейни
и поддържането на проводимостта на речните легла. Ефективното управление на
водните ресурси е от ключово значение за благосъстоянието на хората, живеещи
в общините с големи речни басейни, а и за развитието на икономиката на
страната. Чистите и добре поддържани български реки носят ценен потенциал за
развитие на селското стопанство, рибовъдството, енергетиката, туризма и са
ресурс, който следва да бъде запазен и поддържан. Същевременно устойчивото
управление на речните басейни е гаранция за защита на гражданите от вредните
въздействия на водите.
През 2014 година тежки наводнения в различни части на страната взеха
човешки жертви и нанесоха значителни щети на сгради и инфраструктура.
Засегнати бяха жилищни домове, болници и училища. Сред неблагоприятните
последици бяха също унищожената земеделска продукция и нарушенията в
питейното водоснабдяване. Предотвратяването на бъдещи бедствия от подобен
мащаб изисква целенасочените усилия на институциите и обществеността за
управление на водите и поддържане на речните корита.
Климатичните промени ще поставят и за в бъдеще тези проблеми във
фокуса на общественото внимание, а адекватният отговор на тези
предизвикателства е свързан с подобряване взаимодействието между всички
заинтересовани страни – отговорни институции, контролни органи, структури на
гражданското общество.
Законодателна рамка и механизми на координация в системата за
поддържане на проводимостта на речните легла
Основна
нормативна
уредба,
регламентираща
правомощията
и
отговорностите по поддържане на проводимостта на речните легла се съдържа в
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Закона за водите (ЗВ), Закона за
опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР),
Наредбата за ползването на повърхностните води (НППВ), Тарифата за таксите,
които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
(ТТКССМОСВ) и Тарифата за таксите за правото на водоползване и/или
разрешено ползване на воден обект (ТТПВРПВО).
Дейността по почистване на речните корита по същността си представлява
една от дейностите по „Защита от вредното въздействие на водите”, както е
озаглавена глава ІХ от Закона за водите. Законът за водите очертава отделните
проявления на вредно въздействие на водите, на първо място сред които са
наводненията. Защитата от вредното въздействие на водите е оперативна и
постоянна. Оперативната защита се осъществява при наводнения, ледови
явления и природни бедствия, съгласно Аварийни планове, под ръководството на
органите на Министерството на вътрешните работи. Постоянната защита
включва множество мерки, сред които и „поддържане проводимостта на
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речните легла”2, каквото е легалното понятие на дейността по почистване на
речните корита.
Дейностите по поддържане проводимостта на речните легла включват а)
премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и
всички паднали или с опасност да паднат дървета и б) опазване на бреговете на
реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на крайбрежната
растителност.
Задължените лица за поддържане проводимостта на речните легла са а)
собствениците, ползвателите, концесионерите, или лицата, получили
разрешително за водовземане или водоползване, на язовири и други
хидротехнически съоръжения, поддържат проводимостта на речните легла, диги,
дерета и др., в участъците на разстояние до 500 метра от язовирните стени; б) за
участъците от речните легла в границите на урбанизирана територия, отговорен
за поддържане на проводимостта е кметът на общината и в) за участъците от
речните легла, извън границите на урбанизирана територия, дейностите по
почистването на речните легла се организират и координират от съответния
областен управител.
Процедурата по поддържане проводимостта на речните легла предвижда
задължение за кмета на общината ежегодно със заповед да определя участъците
от реката, чиято проводимост е намалена по причини, изискващи дейностите по
ал. 3, въз основа на констативен протокол, получен чрез оглед от общинската
администрация на състоянието на речните легла в границите на населените
места. Кметът на общината назначава, със заповед, междуведомствена комисия,
включваща представители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението” – МВР, съответната Басейнова дирекция, съответната РИОСВ,
Изпълнителната агенция по горите, общината, експерти-еколози и други
технически лица. Комисията извършва оглед на участъците, определени при
огледа на общинската администрация, определя видовете работи за почистване и
количествата им, идентифицира и маркира дърветата за премахване, определя
участъците за залесителни и други укрепителни и противоерозионни дейности
по бреговете на реките, изготвя констативен протокол и подготвя програма за
планово почистване на речните участъци, приема с протокол почистените
участъци. Тук следва да се отбележи, че нормативното решение
Междуведомствената комисия да извършва дейността си единствено по
предварително посочените от общинската администрация участъци отчасти
ограничава ефективността на нейната дейност и е нецелесъобразно. Законът за
водите предвижда широк и експертен състав на Междуведомствената комисия,
което предполага и по-високо ниво на компетентност на становищата й. Нещо
повече, при предварителния оглед на общинската администрация не са
предвидени нито минимален брой, нито експертност на лицата, които го
извършват.

2

Законът за водите дефинира „речно легло” като елемент от релефа, по който временно или постоянно се
формира повърхностно водно течение и включва речно корито и крайбрежните заливаеми ивици.
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Кметът на общината разполага с правомощия да одобрява протокола и
програмата, изготвени от Междуведомствената комисия, да уведомява областния
управител, ако с протокола е установено, че е необходимо почистване на
некоригирани участъци, да възлага обществена поръчка по реда на Закона за
обществените поръчки за избор на изпълнители, за изпълнение на програмата по
обособени позиции, в договорите за възлагане се определят и местата за
извозване на отстранените отпадъци, за всяка обособена позиция се сключва
договор за инвеститорски контрол; включва почистените участъци в програмата
за стопанисване на общината.
Когато почистването на речните легла е извън границите на урбанизирана
територия, тези действия са от компетентността на съответния областен
управител.
Механизми
за
контрол
върху
проводимостта на речните легла

дейността

по

поддържане

Действащото законодателство предвижда механизми за контрол върху
дейността по поддържане проводимостта на речните легла.
Заповедите, по гореописаната процедура, на кмета на общината и на
областния управител са индивидуални административни актове и подлежат на
обжалване по реда и в сроковете по АПК.
Законът за водите въвежда изискването всички води и водни обекти да се
опазват от изтощение, замърсяване и увреждане, с цел поддържане на
необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда,
съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на
стопански щети. Безспорна е необходимостта от предотвратяване на екологични
замърсявания, водещи до екологични нарушения на равновесието в природата – в
тази връзка е предвидено контролът да се осъществява по реда на Закона за
водите и Закона за опазване на околната среда, т. е. при наличие на конкретни
хипотези, предвидени в ЗООС, административната контролна дейност се
осъществява при взаимодействие със съответната РИОСВ.
Съществува законовоустановен ред за осъществяване на общ
административен контрол. Министерството на околната среда и водите
контролира спазването на процедурите и изискванията на закона при издаване
на административните актове, предвидени в този закон. Контролът е последващ
и може да бъде служебно упражнен или да бъде иницииран от кръга
заинтересовани лица – участващи в процедурата или в дейностите по осигуряване
на проводимост на речните легла.
Специализираният административен контрол предвижда разделяне на
територията на страната на четири района за басейново управление на водите:
1. Дунавски район с център 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;
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2. Черноморски район с център 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 Благоевград – за водосборните
области на реките Места, Струма и Доспат.
Със заповед на министъра на околната среда и водите се създават Басейнови
дирекции за всеки район и се назначават директорите им. Дейността,
организацията на работа и съставът на басейновите дирекции се определят с
правилник, издаден от министъра на околната среда и водите. Администрацията
на Басейновата дирекция е обща и специализирана, като в последната се създава
дирекция „Контрол” – нейните служители извършват фактическата контролна
дейност върху действията на кмета и областния управител във връзка с
проводимостта на речните легла.
В различните хипотези този контрол може да бъде предварителен, текущ и
последващ, за законосъобразност и за целесъобразност (Наредба за ползване на
повърхностни води).
Превантивен контрол се извършва в хода на процедурите по издаване на
разрешенията за отделните видове дейности. За извършения превантивен
контрол на заявителите се съставят констативни протоколи, в които се отразяват
факти и обстоятелства, които могат да доведат до замърсяване и/или увреждане
на водния обект преди или по време на осъществяване на заявената дейност, и
предписанията в тях се включват като условия в ново разрешително или
изменение на действащо разрешително.
Текущ контрол се извършва на издадените разрешителни по ЗВ най-малко
един път годишно съгласно утвърден от директора на Басейновата дирекция
план за контролната дейност. За извършения текущ контрол се съставят
констативни протоколи.
Последващ контрол се извършва за проследяване спазването на
предписанията, дадени на титулярите на разрешителни по време на извършения
превантивен и текущ контрол. За извършения последващ контрол се съставят
констативни протоколи.
Съставянето на актове за установени административни нарушения и
издаването на наказателни постановления са част от текущия и последващ
контрол.
Контролиращият орган може да извършва проверка по документи и
проверка на място. Проверката на място се провежда в присъствието на
проверявания или на лица, които работят за него. В отсъствие на такива лица
проверката се извършва с участието поне на един свидетел. Конкретните
контролни правомощия на административния орган са посочени в Наредбата за
ползване на повърхностните води.
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Наредбата предвижда, че директорът на басейновата дирекция поддържа
база данни в електронен вид за извършения контрол с конкретно посочено
минимално съдържание, която се актуализира ежемесечно. Изрично е
предвидено, че директорът на басейновата дирекция, или оправомощени от него
длъжностни лица, контролират състоянието и проводимостта на речните легла и
на заустващите съоръжения и извършването на дейности в речните легла. Те
имат право да изискват съдействие от органите на Министерството на
вътрешните работи, от държавни учреждения, организации, юридически и
физически лица, както и да установяват самоличността на лица, когато има данни
за нарушения. Информация за резултатите от извършената контролна дейност се
изпраща ежемесечно в Министерството на околната среда и водите.
Информацията се публикува на интернет страниците на басейновите дирекции и
на Министерството на околната среда и водите.
Същите контролни правомощия на директора на басейновата дирекция са
предвидени и в Правилника за дейността, организацията на работа и състав на
басейновите дирекции. Директорът на басейнова дирекция дава предписания по
повод осъществения контрол, в които се определят срокове, отговорности, както
и контрол за тяхното изпълнение. Той изготвя информация за резултатите от
извършената контролна дейност, която изпраща ежемесечно в Министерството
на околната среда и водите. Директорът на басейнова дирекция оправомощава
длъжностни лица за съставянето на констативни протоколи от проверки и/или
актове за установяване на административни нарушения по Закона за водите и
Закона за опазване на околната среда. Директорът издава индивидуални
административни актове, включително и актове за установяване на публични
държавни вземания и наказателни постановления по Закона за водите.
Съгласно Правилника на Басейнова дирекция специализираната
администрация извършва и други специфични дейности като участие в
експертни съвети, участие в държавни приемателни комисии, участие в проверки
на обекти за отстраняване на минали екологични щети и изготвяне на становища
по процедури по ОВОС.
Законодателно е предвидено създаването на Басейнови съвети. Това са
държавно-обществени консултативни комисии за подпомагане дейността на
басейновата дирекция. Басейновият съвет включва 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.
Басейновите съвети дават становища, правят препоръки и изготвят предложения
до Басейновата дирекция, във връзка с дейността й. Представители на
„нестопански организации и научни институти” следва да бъдат до 20 % от
числеността на Басейновия съвет.
Съдебният контрол на действия на администрацията по поддържане
проводимостта на речните легла се осъществява по реда на АПК. Той може да
бъде по искане на заинтересовани лица – участващи в процедурата или в
дейностите по осигуряване на проводимост на речните легла. Контролът може да
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бъде иницииран по общия граждански ред и от всички засегнати лица, със
засегнати права (собственост, ползване, строеж, концесия и др.) и/или
претърпели вреди.
Така представената накратко правна и институционална рамка на дейността
по поддържане проводимостта на речните легла, създава и рамката на дейността
в тази сфера в общините Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково, в които бе
извършено наблюдение в периода май-октомври 2015 г., които са обект на
внимание в настоящия доклад.
Методология за граждански мониторинг – приложени методи
При осъществяване на наблюдението на работата на контролните
институции на местно ниво, работещи в сферата по поддържане проходимостта
на речните легла, бяха приложени няколко изследователски метода,
организирани в пет основни типа дейност.
Документалният анализ има за цел детайлно запознаване с изискванията за
поддържане проходимостта на речните легла и запознаване с изискванията за
осъществяване на контролна дейност от институциите на местно и регионално
ниво. Обект на внимание бяха характеристиките на отговорностите по
поддържане проходимостта на речните легла и институции за контрол по
спазване на стандартите за поддържане проходимостта на речните корита.
Медийният мониторинг на публикации по темата в местните и регионални
медии имаше за цел установяване на проблеми при организацията и
изпълнението на дейностите по поддържане проходимостта на речните легла;
идентифициране на случаи, които могат да се проучат по-детайлно;
идентифициране на структури/звена, които се справят добре със своите функции
и на такива, които не изпълняват адекватно своите функции и акумулиране на
информация относно инициативи за граждански контрол. Мониторингът
включва публикации в местната преса, публикации в електронни сайтове,
телевизии и радио и публикации в други сайтове (неправителствени организации
и др.).
Наблюдението на дейността на институции с контролни функции на местно
и регионално ниво има за цел установяване дали изпълняват своята дейност в
съответствие със стандартите; с какви проблеми се сблъскват; съществуват ли
предложения за подобряване на взаимодействието с контролни институции и с
други институции. В рамките на наблюдението е проведено интервю с
представител (ръководител/експерт) на институция с контролни правомощия –
Басейнова дирекция Пловдив и изнесени работни места във всяка община и
преглед на документация.
Интервютата с представители на медии и неправителствени организации
имат за цел установяване на проблеми и добри практики при организацията на
поддържането проходимостта на речните легла, идентифициране на случаи,
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които могат да се проучат по-детайлно, идентифициране на структури/звена,
които се справят добре със своите функции и на такива, които не изпълняват
адекватно своите функции, и не на последно място взаимодействие между
институции и граждански организации и идентифициране на предложения за
преодоляване на съществуващи проблеми.
Наблюдението на място има за цел установяване на реалните резултати по
поддръжка проходимостта на речните легла в урбанизирани територии с
участието на всички заинтересовани страни.
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ІІ. МОДЕЛИ НА РАБОТА И ПРОБЛЕМИ ПРИ
ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОВОДИМОСТТА НА РЕЧНИТЕ
ЛЕГЛА. ПОСТИЖЕНИЯ И ДЕФИЦИТИ ПРИ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА
ИНСТИТУЦИИТЕ. ДЕФИЦИТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО И
ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ
ИНСТИТУЦИИ И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.

1. ОБЩ КОНТЕКСТ – ИЗБОР НА НАБЛЮДАВАНИ ОБЩИНИ
Проблемът с наводненията поради некачествено поддържане на речните
корита ескалира през 2014 г. с недопустимите размери на бедствие, което
засегна множество населени места, но най-голяма концентрация бе наблюдавана
в общините от Южен централен район – Пазарджик, Пловдив и Смолян и
Хасково.
Медийни публикации свидетелстват за размерите на бедствието и
естеството на проблемите във всеки от засегнатите градове:
4.11.2014 г. - Пазарджик е пред бедствено положение. Всеки момент
градът може да остане без питейна вода. Придошлата река Марица
заплашва да залее помпената станция на града, която се намира близо до
един от бреговете, съобщава Нова телевизия. Река Марица вече е сринала
десетки метри от брега и наближава сондажните кладенци, които
захранват с питейна вода не само Пазарджик, но и околните села.3
25.10.2015 г - Река Хасковска излезе от коритото си в централната
градска част и наводни Зеленчуковия пазар. Голяма част от улиците в
центъра на Хасково също са наводнени. Има залети дворове на къщи и хора,
които се нуждаят от извеждане.4
02.02.2015 г. - Обявено бедствено положение на територията на
Община Смолян, вследствие на обилни валежи, не добре почистено корито
на р. Черна и р. Бяла, поддали подпорни стени, разлив на реката в участъци с
по-ниски подпорни стени, свлачища.5
3

http://petel.bg/Pazardzhik-pred-bedstvie--Maritsa-skasa-digite__90415
http://offnews.bg/news/
5
http://frognews.bg/news_85283/
4
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Опасността от наводнения, причинени от излизане на реките от техните
корита във всеки от градовете, произтича пряко от проблема за непочистване на
речните корита.
Гражданският мониторинг съсредоточи своите усилия към откриване на
причините, довели до цитираните бедствия. Основен фокус бе поставен върху
изследване дефицитите при изпълнение на нормативни задължения от страна
на компетентните институции, проблемите при тяхното взаимодействие и
нуждата от подобряване на контрола, включително този, упражняван от страна
на медии и гражданско общество.
2. (НЕ)ФУНКЦИОНИРАЩАТА СИСТЕМА ОТ ОТГОВОРНИ И КОНТРОЛНИ
ИНСТИТУЦИИ НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО НИВО
В Община Смолян има определено звено в специализираната
администрация на общината, задължено да провежда оглед на състоянието на
речните легла в границите на населеното място. То е част от Дирекция
„Строителство, инфраструктура и околна среда“, отдел „ООСВ“.
За периода 01.06.2014 – 01.06.2015 това звено е извършило 6 огледа за
състоянието на речните легла в урбанизираната територия на гр. Смолян и два
огледа за състоянието на речните легла извън урбанизираната територия на
гр. Смолян. За същия период има издадени 3 заповеди на кмета на община
Смолян за назначаване на междуведомствени комисии за оглед на участъци с
намалена проводимост – Заповед 1396/25.07.2014, заповед 2083/23.10.2014,
заповед 416/12.03.2015г.
В резултат от работата на трите междуведомствени комисии има
издадени четири протокола от работата на междуведомствените комисии.
В този период кметът е изпратил две уведомления до Областния
управител за необходимостта от почистване на речните корита извън
урбанизираните територии на Смолян с писмо N ДЛОО 5534/29.08.2014 и
писмо ДЛОО 2501/02.04.2015.
В началото на февруари 2015 г. е обявено бедствено положение на
територията на Община Смолян, вследствие на обилни валежи. Река Черна
излезе на няколко места от коритото си и заля околовръстния път,
промишлени зони, приземни етажи, мазета и улици. Придошлата река отнесе
мостове, бараки и дървета по двата бряга на реката.
Основна причина за проблемите, възникнали при наводненията от
началото на февруари 2015 г, е недобре почистено корито на р. Черна и р. Бяла
и участъци с по-ниски подпорни стени, довели до разлив на реката в някои
участъци. Картината ясно показва дефицит при изпълнение на предписанията
на междуведомствената комисия.
Проблем пред Община Смолян при извършване на превантивни дейности
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е, че речните корита и откосите се ползват за складиране на материали. Частни
фирми използват бреговете на реката, за да складират дървен материал,
речните откоси се използват за градинки, кошери и прочие. Въпреки
предписанията на общината за премахването им, очевидно дефицит е
системната на контролна дейност от страна на общинската администрация.
Проблем пред Община Смолян при извършване на превантивни дейности
по укрепване/ надстрояване на подпорни стени има и в случаите, когато земята
под шкарпите е частна собственост.
Основната група дефицити по отношение дейността на общинска
администрация Смолян може да бъде обобщена в следните насоки:
Дефицит на нормативна и финансова обезпеченост, която да служи
като адекватна база за ефективна дейност по поддържане
проводимостта на реките;
Липса на визия как да се разрешат случаи, когато части от дерета и
речни корита в урбанизираната територия се оказват в границите
на частни имоти и Общината не може да осъществи превантивно
почистване и в резултат липса на достатъчно планирани средства
за превантивна дейност;
Липсва практика за активното предоставяне на информация –
например, редовна месечна информация към медиите или
интернет сайта на общината и оттук ниската информираност на
обществеността относно действията, предприети от община
Смолян по осигуряване нормална проводимост на речните корита;
Липса на механизъм за санкциониране на нарушителите от страна
на общината я превръща само в извършваща предписания;
Необходимост от активизиране на взаимодействието с
гражданското общество за повишаване на гражданското
самосъзнание и информираността на хората относно проблемите,
които се появяват вследствие замърсяване и незаконното
усвояване на части от речното корито.

3. ОБЩЕСТВЕНА КРИТИЧНОСТ КЪМ ПРОБЛЕМНАТА
РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕДИЕН МОНИТОРИНГ6

СИТУАЦИЯ

–

Информационното пространство изобилства от публикации, даващи
6

Данните от медийния мониторинг обхващат общините Пазарджик, Пловдив, Хасково и Смолян.
Предвид факта, че те се отнасят до свързани речни басейни и до проблеми, които се отнасят до четирите
изследвани общини, те са представяне в техния цялостен вид, без да се отделя информацията за
отделните общини.
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информация за проблеми, произтичащи от неподдържане на речните корита в
изследваните общини. Идентифицирани са 49 публикации и репортажи в
печатни, електронни и интернет медии, като те предоставят четири основни
типа информация: а) данни за бедствия и проблеми, произтекли от
непочистване на речните легла; б) данни за проблеми в работата на
общинската администрация или кмета и неговия екип при упражняване на
техните задължения; в) данни за неизпълнение на обществена поръчка за
почистване на речни корита и/или съмнения за корупция на обществената
поръчка и г) сигнали, репортажи, интервюта на природозащитници относно
неподдържане на речните легла. Налице са и няколко медийни публикации,
даващи информация за добри практики и работещи модели на взаимодействие
при поддържането на речни корита в изследваните общини.
Посочваните най-често проблеми са свързани с:
Сигнали за нерегламентирано използване на речните корита и
откосите за складиране на материали (дървен материал) и
нерегламентирано използване на реката от частни фирми
(Смолян);
Ситуация на бедствено положение вследствие на обилни валежи и
недобре почистено корито на р. Черна и р. Бяла, поддали подпорни
стени, разлив на реката в участъци с по-ниски подпорни стени,
свлачища (Смолян);
Опасност от замърсяване на главни водопроводи и прекъсване на
водоснабдяването с питейна вода поради заплаха от заливане на
помпени станции. Проблемът произтича от изпускане на големи
количества вода от яз. „Тополница“ и ерозия на земна маса в
близост до помпена станция (Пазарджик);
Наводнения на жилища, селскостопански земи и инфраструктура,
наводнения в централната градска част (Хасково);
Сигнали на граждани за замърсяване и струпване на отпадъци в
коритата на реки (Пловдив);
Сигнали за нерегламентирани дейности в коритата на реки,
например палеж на гуми (Пловдив);
Публикациите и материалите, касаещи проблеми в работата на общинската
администрация или кмета и неговия екип при упражняване на техните
задължения, най-често са свързани с:
съставени актове за административно нарушение и наказателно
постановление за глоба на кметове, актове на кметове за неизпълнено
предписание за почистване от отпадъци на замърсени терени в
леглата и прилежащи територии на реки (Пазарджик);
проблеми пред общинската администрация за извършване на
превантивни дейности по укрепване/ надстрояване на подпорни
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стени, в случаите, когато земята под шкарпите е частна собственост
(Смолян);
информация за резултати от извършени проверки, показващи, че в
повечето случаи зоните са обрасли с растителност и непочистени.
Същото се отнася участъците след 500 м. на язовирните стени
(Хасково);
неадекватност на инфраструктура и отводнителни системи води до
разрушаване на различни конструкции.
Откриват се и публикации, съдържащи данни за неизпълнение на
обществена поръчка за почистване на речни корита и/или съмнения за
корупция на обществената поръчка:
съмнения за корупция и неефективно усвояване на суми в размер
между 2 и 4,5 млн. лв. за почистване на коритото на р. Марица
(Пловдив);
информация за инициирана промяна в законодателството относно
взимането за решение за почистване на речните корита и пресичане
на корупционни схеми за оползотворяването на инертните материали
и дървесината след почистването.
Общата констатация по отношение на този тип медийни публикации е, че са
необходими:
1) спешно преосмисляне на модела на избор на фирмите, които
почистват речните корита;
2) по-ефективен контрол върху изпълнението на дейностите по
почистване от частни фирми, както и
3) контрол върху използването на дървен материал и инертни
материали, добити при дейностите по почистване.
Следва да се отбележи, че медийният мониторинг открои редица
публикации, представящи работата на граждански организации в сферата на
екологията и поддържането на речните корита. Тези публикации обръщат
внимание на проблема за адекватността на изградената около реките
инфраструктура. Според екологични граждански организации старата, но често и
нова инфраструктура, изградена около реките, следва отхвърлени концепции.
Стесняването на речните корита заради продължаващото строителство в
крайречните райони затлачва реките и около тези тесни участъци те преливат. От
друга страна, възприетата стратегия за изправяне и канализиране на реките
унищожава крайречната растителност и вместо да отвежда водата бързо, пренася
проблемите по-надолу по течението. Повечето диги и част от мостове са
построени прекалено близо до реките. Така вместо да предпазват от наводнения,
те предизвикват повишаване на водните нива и създават предпоставки за
бедствия. Според еколозите недостатъчното място за разливане и
функциониране на естествените речни системи е пагубно за природата.
Следва изрично да се подчертае, че активните екологични организации са
преди всичко национални структури, а местни граждански организации и групи
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по-рядко се включват активно в упражняване на контрол и/или взаимодействие с
държавни структури по проблемите, касаещи превенция на наводненията.
Медийният мониторинг открои и няколко важни публикации, открояващи
добри практики и модели на взаимодействие между различни
заинтересовани страни в процеса на поддържане на речните легла и управление
на речните басейни като цяло. Те са свързани с прилагане на нови подходи в
процеса по поддържането на речните легла, като например:
1) предоставяне на извадения от речното корито дървен материал на
социално нуждаещи се семейства;
2) включване на работещите по програми за временна заетост в
почистването на речните корита;
3) превантивно годишно почистване на речните корита, включване на
доброволци.
4. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ КОНТРОЛ – НАБЛЮДЕНИЕ ДЕЙНОСТТА НА
ИНСТИТУЦИИТЕ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО
НИВО
Функциониращата система от контролни институции на регионално ниво
включва Басейнова дирекция с център
Пловдив, отговаряща за
Източнобеломорски район. Тя контролира състоянието и проводимостта на
речните легла и на заустващите съоръжения.
В рамките на инициативата бе проведено интервю с представител на
институцията с контролни функции на местно ниво – Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район” със седалище в град Пловдив. Целта бе да се установи
дали институцията осъществява своите контролни правомощия в съответствие
със законовите изисквания. В конкретния случай основен предмет на
проучването бяха формите на осъществяване на контрол по спазване на
изискванията за поддържане проводимост на речните легла от местните органи
на власт.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ се ориентира към нов
подход за справяне с проблема - чрез изработването на подробни карти с
рисковите зони за наводнения. Това ще позволи пълна оценка на риска, както и
очертаването на конкретни мерки за превенция. Очаква се картите да са готови в
края на 2015, въпреки сериозното забавяне на работата заради обжалване на
обществени поръчки.
С цел пълноценното картографиране на рисковите райони се правят
обсъждания във всички областни центрове, в които участват експерти от
областните администрации и общините. Всяка община е поканена да посочи
рискови зони, които да бъдат включени.
Основен акцент в контролната дейност на Басейнова дирекция са
ежегодните проверки на потенциално опасни водоеми и речни участъци.
Проверките се извършват циклично през сезоните пролет и есен. През пролетта
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се идентифицират опасни участъци и се прави оценка на състоянието след
зимния сезон. През есента се прави оценка на състоянието преди предстоящия
зимния сезон.
Басейнова дирекция предписва премахването на всички дървета и храсти от
речните корита, както и премахване на паднали дървета и прокарване на наноси.
(позволено е до 500 кубика, да могат да бъдат извозени депонирани на до 1 км от
проблемния участък).
При добива на инертни материали като основен проблем се очертава
трудното упражняване на контрол върху концесионерите. При даване на
разрешително за добив се прави оценка на динамичния отток на реката
(количеството материал, които по естествен път се донася от реката), за да има
яснота какво количество може да бъде добивано. Често концесионерите
надвишават позволения добив и променят трайно речните корита. В тази връзка
Басейновата дирекция счита за обосновано да се въведе пълна забрана на добива
на инертни материали от реките.
При поддръжката на речните корита основни проблеми са липсата на
заделени средства за тази цел от кметовете и липсата на активност от страна на
областните администрации при подготовката на проекти за отпускане на
средства от Министерски съвет.
Основен констатиран дефицит в изпълнение на законовите задължения
от страна на кметовете на общините е нежеланието да се извършват
превантивни дейности, за сметка на аварийни почиствания при
възникването на проблеми без обществени поръчки. При този подход
кметствата възлагат изпълнението на задачата на общински фирми, което
най-вероятно е причината за устойчивото съществуване на такава практика.
Често общините мобилизират общински фирми или приканват граждани да
се включат в почистването на реките (за да си набавят дърва за огрев), но според
Басейнова дирекция тази практика създава предпоставки за последващи
проблеми, когато при изсичането на дървета се отстраняват само дънерите, а помалките клони се оставят в коритото на реката.
Басейнова дирекция е контролният орган по осигуряване проводимостта на
реките. С цел въвеждането на по-рационален режим на работа има идея да се
въведе възможността БД да предписва краен срок за Областния управител да
вземе мерки по даден участък извън територията на населеното място.
При контрола върху язовирите основен проблем е липсата на контрол върху
арендатори от страна на общините, които са собственици на водоемите. С цел по
голяма възможност за развъждане на риба, арендаторите поддържат високи нива
на водите в язовирите и не разрешават да се черпи вода за поливане на
земеделски земи. Стига се до конфликти между арендатори и земеделци. Често се
бетонират преливниците на язовирите, за да не може да се изпуска вода, което
прави съоръженията опасни в критични ситуации при големи валежи.
Необходимо е язовирите да се поддържат наполовина пълни, за да могат при
необходимост да поемат високите води.

18

Арендаторите не отделят средства за поддържане на водоемите и имат само
икономически интерес от тяхната експлоатация. Има случаи на големи дървета,
които растат върху язовирните стени и водят до ерозия на бетона. Арендаторите
не отделят средства за поддръжка, а общините не прилагат контрол.
5. ПОГЛЕД ОТВЪН – ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ЖУРНАЛИСТИ И ГРАЖДАНСКИ
АКТИВИСТИ КАТО КОРЕКТИВ И ПОКАНА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО7
Важна част от проведения граждански мониторинг беше провеждането на
дълбочинни структурирани интервюта с журналисти и експерти, които
наблюдават пряко или имат опит от работа в сферата на строителството и
екологията. Целта на този инструмент беше да се получи допълнителна
информация относно проблемите, с които се сблъскват местните органи на власт,
институциите с контролни функции, относно дефицитите в работата на
институциите на местно и регионално ниво при упражняване на техните
контролни функции, както и по отношение на практическите проблеми на
взаимодействието между институции и гражданско общество.
Интервютата позволиха да се допълни информацията, получена чрез други
инструменти на наблюдението, и да се установят конкретни практически
проблеми при организацията и провеждането на мерки за поддържане
проводимостта на речните легла. Също така особено важно беше да се
идентифицира мястото и ролята на гражданския контрол и да се акумулира
информация относно предложения за преодоляване на съществуващи проблеми.
Всички интервюирани представители на медии и граждански организации в
четирите изследвани общини смятат, че осъществяват дейностите за почистване
и поддържане проводимостта на речните легла не се осъществяват достатъчно
ефективно. Всеки от интервюираните може да посочи множество примери за
участъци от речни корита, които са в лошо състояние. Общото мнение на
интервюираните е, че голяма част от проблемите са свързани с липсата на
превантивна дейност.
Според интервюираните основната част от превантивната дейност се
осъществява инцидентно, по сигнали от медии, в отделни случаи по сигнали на
граждани. Интервюираните определят дейността по почистване и поддържане на
проводимост на речните легла като „инцидентна“, „на парче“, „повърхностна“, „без
предварителен план“.
Значителна част от интервюираните посочват като съществен проблемът с
финансирането на дейностите по почистването на речните легла. Според един от
интервюираните „основният проблем е липсата на достатъчно средства в
общинския бюджет, с които да се извършат тези дейности. Разчита се главно на
7

Оценките на интервюираните журналисти обхващат общините Смолян, Пазарджик, Пловдив и Хасково.
Предвид факта, че те се отнасят до свързани речни басейни и до проблеми, които се отнасят до четирите
изследвани общини, те са представяне в техния цялостен вид, без да се отделя информацията за
отделните общини..
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европейско финансиране по линия на оперативни програми или средства от
фонда за бедствия”.
По отношение на въпроса съществува ли механизъм за граждански или
медиен контрол върху задълженията за поддържане проводимостта на речните
легла, интервюираните споделят виждането, че макар да съществуват някои
форми на медиен и граждански контрол, те са крайно неефективни и не са се
превърнали в установен модел на взаимодействие между обществеността и
институциите по проблем, който касае всички жители на региона. Ако може да се
говори за утвърдена форма на граждански контрол, тя е основно в подаването на
сигнали до отговорните институции и контролните органи. Според някои от
респондентите дори този механизъм невинаги е ефективен. Интервюирани
представители на гражданския сектор в община Пловдив споделят, че липсата на
заплахи от наводнения на града през изследваният период е оставил неактивни
местните неправителствени организации. В Смолян и Хасково нито една от
интервюираните организации и медии не посочва пример за ефективен
механизъм за граждански или медиен контрол върху задълженията за
поддържане проводимостта на речните легла.
Съществен проблем според интервюираните е липсата на достатъчна
информираност на обществеността по отношение на действията, които
институциите предприемат.
Един от интервюираните журналисти от Смолян подчертава, че
обществеността не е наясно с дейностите, които се предприемат от местните
власти за поддържане проводимостта на речните корита. Институциите
обикновено са активни чрез прес-съобщения, когато съобщават за предстоящи
проверки, но липсва подробна информация относно изпълнението на тези
дейности или такава при поддържане проводимостта на речните корита.
Според един от интервюираните представители на гражданска организация
в Пазарджик обществеността няма информация относно това кой има право да
изсича дървета и растителност около речните корита. Недостатъчна е и
информираността на жителите на общините относно това как следва да се
процедира при установени замърсявания на речните легла и прилежащите им
територии и кои са компетентните институции, към които могат да се обърнат
със сигнал.
Същевременно някои интервюирани посочват, че гражданите имат известна
информация за важността на проблема, защото виждат резултатите при случаи на
инцидент или бедствена ситуация. Информираността на ниво констатиране на
съществуващите проблеми обаче е крайно недостатъчна за осъществяването на
ефективен граждански контрол и взаимодействие с институциите на местно и
регионално ниво за адресиране на откроените проблеми.
По отношение на това доколко интервюираните имат информация за
неефективно изпълнение на функциите на структури и звена в рамките на
общинската власт и на областно ниво, интервюираните посочват, че като правило
отговорните институции реагират основно при сигнали за проблеми или
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констатират нередности и нарушения. Основният проблем е свързан с
ефективността на превантивните действия. Един от интервюираните
представители на граждански организации в Пазарджик посочва, че
подкопаването на брега по поречието на река Марица е проблем от повече от
десет години – „стотици метри са подкопани безвъзвратно“. Това според него е
показателен пример за неадекватно изпълнение на задължения от страна на
контролните органи.
Друг интервюиран смята, че санкциите, наложени от РИОСВ, често биват
отхвърляни при обжалване по съдебен път.
Във връзка с ефективността на работата на институциите интервюираните
отново подчертават, че неефективността отчасти е свързана и с липсата на
достатъчно средства в общинските бюджети за превантивно почистване и
поддържане на речните корита и прилежащите им територии. Според един от
респондентите се работи „само по „козметично почистване” на речното корито
или в най-рискови участъци от него“.
Наред с неефективния контрол и неостатъчното финансиране на дейностите
по почистване на речните корита, интервюираните журналисти и граждански
активисти посочват и проблема за липсата на добри практики и работещи модели
на взаимодействие между институции и структури на гражданското общество в
тази област. Гражданските организации на национално ниво са донякъде активни
в посочване на проблемите, но трудно успяват да ангажират институциите в
ефективен и полезен диалог по установените проблеми и дефицити.
Същевременно на местно ниво активни по темата организации на практика
липсват. Граждански организации понякога проявяват активност по набиране на
доброволци за превантивно почистване на участъци от речни корита, но като
цяло тяхната дейност се ограничава до тези епизодични инициативи.
Съществуват отделни обществено-политически формации, които работят поактивно в сектора екология. Регионалните медии често излъчват репортажи или
правят публикации, свързани с проблематиката и показват проблемните
непочистени зони от речните корита, а гражданската активност в повечето
случаи се изчерпва с подаването на сигнали до различни структури и звена, макар
тези случаи също да не са широка практика. Като цяло обаче проблемът не среща
активната подкрепа на широката местна общественост в посока изработване на
по-ефективни механизми за взаимодействие между институции – граждански
организации – медии и общество.
Интервюираните споделят убеждението, че са необходими по-ефективни
форми на контрол и взаимодействие. Сред посочените примери за възможни
стъпки в тази посока са:
по-активна дейност на контролните институции по проверки на сигнали
на граждани и медии и информиране на обществеността за предприетите
мерки;
ефективни последващи проверки за изпълнението на предписанията на
контролните органи;
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създаване на междуведомствена комисия от експерти на Басейнова
дирекция, регионалната дирекция по горите, РИОСВ и от Противопожарна
безопасност и защита на населението и извършване на периодични
проверки на проводимостта на реките и речните корита дори и извън
границите на урбанизираните територии в областта;
създаване на Граждански съвет към местната администрация, който да
включва представители от всички квартали на града с правомощия да
участват в мониторинг по изпълнение на действията по поддържане
проводимостта на речните корита и оценка на крайния резултат;
редовно публикуване на сайта на общината на констативните протоколи
от работата на Междуведомствената комисия, приетата годишна програма
за почистване на речното корито в урбанизираната територия, отчет за
извършените действия и фирмите изпълнители (при директно възлагани
поръчки), наложените санкции;
изготвяне на цялостен проект за превантивно почистване на речното
корито в урбанизираната територия на общините чрез широки консултации
с всички заинтересовани страни и местната общественост.
Показателно е, че част от тези предложения на практика са елемент от
създадените механизми за поддържане проводимостта на речните легла и
контролната дейност в тази сфера, но медиите и обществеността нямат адекватна
информация за това доколко те функционират на практика и как активните
граждански организации и гражданите от местната общност биха могли да
сътрудничат на институциите в упражняването на техните правомощия по един
по-прозрачен, отчетен и ефективен начин.
6. ПРЕКИЯТ ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО
НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРЕН
В периода юли – септември 2015 г. във всяка от включените общини бе
проведена проверка по даден от Басейнова дирекция списък на водни обекти с
нарушена проводимост.
Целта на наблюдението на терен бе да удостовери крайния ефект от
качественото изпълнение/неизпълнение на контролните функции и на
законовите задължения на местните органи на власт по поддържане
проводимостта на речните легла.
В рамките на наблюдението на терен бяха избрани две категории участъци:
участък от речното легло в урбанизираната територия на общината,
който е бил критичен според медийните публикации през последната
година и като краен резултат е застрашавал живота и имуществото на
населението;
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участък от речното легло в урбанизираната територия на общината,
който е бил обект на проверка и за който има предписания от контролната
дейност на БД.
В екипите по наблюдение бяха поканени за участие експерти хидролози,
които да удостоверят актуалното състояние на обследваните райони.
Резултатите от наблюдението на терен очертават различна степен както на
изпълнение на предписания от контролната дейност, така и различна степен на
наличие на устойчива политика от страна на общинската власт за справяне с
критични участъци.

СМОЛЯН
В Община Смолян обект на наблюдение е състояние на коритото р. Черна в
района на гр. Смолян, включващ речен участък от стадиона в кв. Райково през
устието на р. Бяла в нея до гробищния парк и състояние на р. Бяла в участъка от
моста на път 866, покрай автогарата до вливането й в р. Черна – речен участък с
дължина около 600м.
На фигура 1 са представени обследваните участъци от реките и местата на
направените снимки, показващи състоянието на речните корита на р. Черна и р.
Бяла в тези участъци.

Фигура 1. Маршрут на обследваните реки с местоположението на снимковия
материал
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Първият посетен участък от монитиращия екип бе участък от р. Черна
започващ от съществуващия пешеходен мост преди покритието на река Черна
(снимка 1) в кв. Райково, до вливането на р. Бяла в нея (снимка 17).
Състоянието на речното корито на р. Черна преди навлизането на реката в
тунела е добро по отношение на проводимостта му. В този участък коритото на
реката не е обрасло с буйна растителност, няма израснали храсти и дървета в
него, както няма и значими натрупвания на наносен материал, влияещи на
проводимостта му, видно от снимка 1 – преди навлизане в тунелната част и
снимка 2 – зоната на пешеходния мост.
Участъкът от речното корито на р. Черна до водохващането, стопанисвано
от НЕК – АД (снимка 3) е коригиран по отношение на бреговете, а дъното е
чакълесто – каменливо, на места обрасло с тревна и нискостеблена храстовидна
растителност. В отделни зони има формирани „острови“, образувани от наносните
отложения на реката.
В зоната на речното корито, от страната на левия бряг, има изкуствен
насип, организиран като рампа за достъп от пътя в коритото, а от там до
съоръжението (снимка 3). Това намалява пропускната способност на коритото в
този участък от реката по отношение на провеждането на високи води.
Речното корито на р. Черна след водохващането стопанисвано от НЕК
(снимка 4) от дясната страна е обрасло с нискостеблени храсти и тревна
растителност, които при преминаване на високи води в реката могат да бъдат
изкоренени, а от там са налице и предпоставки за частични стеснения на
отворите на моста по-надолу по течението и поява на подприщвания в тази зона
(снимка 5).
Мостът над реката на път 868 е двуотворен с наличие на добра
проводимост на максимални води. Наличието на растителност пред моста,
създава предпоставки за подприщване на съоръжението.
Надолу по течението на река Черна до промишлената зона „Трандевица“,
състоянието на речното корито е обрасло с нискостеблена до храстовидна
растителност. Тази част от коритото на реката – до моста на пътя за
промишлената зона е коригирана (снимка 6). Този мост е двуотворен, като от
лявата страна по посока на речното течение отвора е по голям от десния и
основно реката тече през него при средни води. Необходимо е да се извърши
проверка на проводимостта на коритото в участъка на премостването поради
създадените предпоставки за нейното намаляване в тази зона:
мостът е изграден в крива;
отворите му са с различни размери, а от там и възможността за провеждане
на високите води е различна;
непосредствено пред съоръжението е организиран подход от пътя към
коритото, оформен като рампа, частично отнела площи от коритото
(снимка 6 и 7).
След изградения път, отнемащ част от коритото, течението на реката е в
естественото си русло, като на левия бряг е извършено укрепване чрез изградени
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подпорни стени обхващащи бреговата ивица покрай промишлената зона (снимка
8).
В този участък от реката са се образували натрупвания на влачен от реката
дървесен материал, които създават условия за намаляване проводимостта на
коритото.
В края на този участък от коритото на реката част от ограждащите
подпорни стени на корекцията на брега (снимка 10) са премахнати и е изградена
рампа за достъп до коритото на реката. Видно от снимка 11 тази рампа се ползва
за изхвърляне на строителни отпадъци в коритото.
Както самото съоръжение, така и натрупаните отпадъци намаляват
пропускната способност на речното корито, затрудняват преминаването на
високи води през него и създават условия за наводняване на околните терени.
След промишлената зона река Черна протича в естественото си корито
оформило се като дълбока котловина (снимка 12 и 13).
Обследваният участък от р. Бяла от около 600м попада в зоната на
градската част на гр. Смолян от моста на път 866 до вливането й в р. Черна.
Състоянието на речното корито на р. Бяла е представено на снимки 14,15 и 16,
като участъкът от реката между снимка 15 и 16 е покрит в зоната на автогарата
на гр. Смолян. Реката навлиза и преминава през тунел сводеста конструкция
показан на снимка 15. Участъкът от реката между моста на път 866 и началото на
покрития участък е укрепен по двата бряга на реката с подпорни стени, а дъното
на реката е в естествено състояние и е обрасло с ниска растителност и храсти
(снимка 14).
След покрития участък р. Бяла до вливането й в р. Черна реката преминава
в участък силно обрасъл с растителност, която е предпоставка за подприщване на
тунела при високи води (снимка 16).
Огледът на обследвания участък от коритото на р. Черна от вливането на р.
Бяла в нея до гробищния парк в чертите на гр. Смолян показва, че той е в добро
състояние. Речното корито е коригирано с изградени стоманобетонови подпорни
стени по левия и десния бряг на реката.
Мястото на вливане на р. Бяла в р. Черна е оформено добре със
стоманобетонови подпорни стени, показано на снимка 17, от която добре се
виждат изградените подпорни стени на бреговете на реките.
Речно корито обаче е затлачено със земна маса от камъни и ситен пясък,
които дават предпоставка за развитие на растителност в реката при ниски води.
На снимка 18 е показано коритото на р. Черна след вливането на р. Бяла.
Състоянието на речното корито е добро, няма растителност, но е необходимо
изземване на наносния материал, натрупал се в реката вследствие на наносни
отложения от преминали високи води. Това натрупване на наносен материал с
времето създава условия за намаляване на пропускната способност на реката в
коригирания участък.
На около 300 м надолу по течението на р. Черна след вливането на р. Бяла в
нея, в коритото на реката е изграден праг, който е частично разрушен (снимка
19). За подобряване укрепването на дъното, основна функция на изградения праг,
е необходимо той да бъде възстановен, за да изпълнява ролята си. Необходимо е
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също така почистване на растителността около този праг, която създава условия
за намаляване проводимостта на реката.
След разрушения праг по течение на р. Черна на около 200м до гробищния
парк – край на обследвания участък, коритото на реката е в добро състояние от
гледна точка на състояние на корекцията.
На снимки 20 и 21 е показан краят на обследвания участък, в който откъм
дясната страна, по течение на реката, от към гробищния парк, корекцията на
реката свършва, т.е. надолу по-течението тя не е коригирана и тече в
естественото си корито. От лявата страна по течението на реката са изградени
жилищни постройки, които са защитени с подпорни стени, но от дясната страна
реката има условия при високи води да се разлее и да се подкопаят
съществуващите дървета, които при евентуално подкопаване ще създадат
условия за подприщване на реката по-надолу по течението й (снимка 21).
И тук речното корито има нужда от почистване на обраслата го тревна и
храстова растителност, която в определени зони преминава в нискостеблена
дървесна.
От направения оглед на място и представения снимков материал, заснет на
18.09.2015г. и отразяващ състоянието на речните корита на реките Черна и Бяла в
границите на гр. Смолян може да бъде направен изводът, че като цяло речните
корита и на двете реки се подържат в сравнително добро състояние. Наличието
на растителност в коритата им, доказва обаче, че прилаганите мерки за
поддържане не са достатъчни и е необходимо регулярното им почистване,
особено от растителност, която преминава в трайна дървесна и става реална
предпоставка за намаляване проводимостта на коритата при преминаване на
високи води.

Снимка 1. Начало на обследвания участък от р. Черна. Поглед от пешеходния мост
намираш се преди покритието на реката.
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Снимка 2. Начало на обследвания участък от р. Черна. Поглед на пешеходния мост

рампа

Снимка 3. Състояние на речното корито зад съществуващото водохващане на
НЕК
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Снимка 4. Състояние на речното корито на р. Черна след водохващането на
НЕК

Снимка 5. Речното корито на р. Черна при мост на път 868
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Снимка 6. Поглед на състоянието на речното корито на р. Черна при моста

Снимка 7. Ново създадена рампа и път от дясната страна на реката
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Снимка 8. Естествено корито на р. Черна след моста по течението на реката

Снимка 9. Натрупан дървесен материал в река Черна
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Снимка 10. Премахнати оградни стени на р. Черна при промишлената зона

Строителен отпадък

Снимка 11. Изградена рампа за изхвърляне на строителни отпадъци в
коритото на р. Черна
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Снимка 12. Река Черна от незавършения мост към новостроящия се тунел.
Поглед по течението на реката

Снимка 13. Река Черна от незавършения мост към новостроящия се тунел.
Поглед по течението на реката
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Снимка 14. Състояние на коритото на р. Бяла при мост от път 866

Снимка 15. Р. Бяла при началото на покритието при Автогарата на гр. Смолян
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Снимка 16. Р. Бяла на около 50м преди вливането и в р. Черна

Снимка 17. Вливането на р. Бяла в р. Черна. Коригирано състояние на реките.
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Снимка 18. Поглед по течението на р. Черна след вливането на река Бяла в нея.

Снимка 19. Разрошен праг на р. Черна на около 300м след вливането на р. Бяла
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Край на
корекцията
растителност

Снимка 20. Край на обследвания участък – гробищен парк. Поглед срещу
течението

Подкопаване на
растителността

Снимка 21. Край на обследвания участък – гробищен парк. Поглед по течението
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Общи констатации от извършените наблюдения на терен в общините
Пловдив, Пазарджик, Смолян и Хасково
Наблюденията на монитиращите екипи на терен в общините Пловдив,
Пазарджик, Смолян и Хасково по извършване огледи на участъци от речните
корита на реките Марица, Тополница, Черна, Бяла, Харманлийска и Бисер
показват необходимостта от разработване и изпълнение на средносрочна
национална програма за ефективни превантивни действия в борбата срещу
наводнения.
Стратегическото планиране следва да предвижда мерки за:
Оценка доколко общините разполагат с необходимия капацитет и
средства да управляват безопасно водостопански обекти. При
преценка, че те не са в състояние да го правят, е необходимо да се
предприемат законодателни инициативи за промяна на
собствеността на микроязовирите;
Оценка на целесъобразността и законността на всички концесионни
и арендни договори за отдадени водостопански обекти в страната;
Преизчисляване на хидроложките параметри на водосборните
области в страната с помощта на съвременни методи и програми;
Проверка за състоянието и хидравличната пропусквателна
способност на речните корита и мостовете;
Възстановяване на системата от скатови и поясни канали край
населените места за улавяне и безопасно отвеждане на
повърхностния отток;
Изграждане на разделни канализационни системи в селищата,
където е необходимо отвеждане на значителни дъждовни води през
тях. Това ще облекчи параметрите на пречиствателните помпени
станции и ще предпази градската канализация от нежелани трайни
затлачвания;
Преустановяване на безконтролното изземане на баластра от
речищата. Изготвяне на съответните проекти за баластриери на
определените места за добив на инертни материали;
Изграждане на дъно и брегоукрепителни съоръжения в речните
участъци, където има опасност от рушене на бреговете, дигите и
пропадане на съоръженията. Застрашените от подкопаване и
разрушаване мостове да се укрепят чрез дънни прагове;
Поддържане и почистване на речните корита от наноси и
растителност, като това следва да се извършва само по изготвени за
целта проекти;
Извършване на противоерозионните дейности в горните течения на
реките и деретата, чрез изграждане на скатови канали,
наносоуловители /баражи/ и залесяване;
Ефективна контролна дейност върху техническото състояние на
водостопанските обекти.
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