АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”
КОНТРОЛ В СФЕРАТА НА ЕКОЛОГИЯТА И
ГРАДОУСТРОЙСТВОТО: ПОДДЪРЖАНЕ ПРОВОДИМОСТТА НА
РЕКИТЕ

ДЕЙНОСТ 1: ДОКУМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ
Документалният анализ служи като отправна точка за предприемането на
адекватни действия по наблюдение: установяване и оценка дали задължените лица и
институции, както и контролните органи изпълняват установените от нормативната
рамка дейности; установяване на дефицити в нормативната база и формулиране на
предложения за необходими промени.
При извършване на проучването на нормативната база е необходимо да
се установи:
1.Кои са категориите задължени лица за поддържане проводимостта на
речните легла на местно и регионално ниво.
2.Особеностите на процедурата за организация на дейностите по
поддържане проводимостта на речните легла на местно и регионално ниво.
От съществено значение за гражданското наблюдение е правилното
разбиране на отговорностите и свързаните с тях процедури по изпълнение,
възложени на органите на местна власт.
Проект „Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на
НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., www.ngogrants.bg

Поддържането проводимостта на речните легла е отговорност, възложена
от законодателството на три категории задължени лица:


собствениците, ползвателите, концесионерите;



кметът на общината – отговорен за почистването на участъците от речните
легла в границите на урбанизирана територия;



областният управител – отговорен на организирането и координирането на
дейностите по почистването на участъците от речните легла извън границите
на урбанизирана територия.

При стартирането на наблюдението в конкретните общини, в които следва да
бъде извършено наблюдение, е необходимо да се извърши преглед на документация.
Прегледът на документация става на място, след установен контакт и провеждане на
среща с представители на общината. Част от информацията може да бъде получена и
преди провеждането на среща – чрез преглед на публикуваните документи на
интернет страницата на общината. За всяка от позициите в контролната карта се
описват установените параметри в рамките на последната календарна година.
Община
Дата (период)
дейността

на

извършване

Информационна карта № 1:
кмета/общинската администрация

Звено
в
специализираната
администрация на общината,
задължено да провежда оглед
на състоянието на речните легла
в границите на населеното място
Последен
констативен
протокол, получен чрез оглед от
общинската администрация на
състоянието на речните легла в
границите на населените места
Заповед
на
кмета
за
назначаване
на
междуведомствена комисия за
оглед на участъци с намалена
проводимост
Констативен
протокол
от
работата
на
междуведомствената комисия

Уведомление на кмета
областния
управител
необходимо почистване

на

Информация

относно

дейността

на

Конкретен текст на разпоредба (Устройствен
правилник на общината или друг вътрешно
ведомствен акт на), определящ задължение за
контрол:
Дата:
Констатации за участъци с намалена проводимост:

Дата на заповедта:
Срок за изпълнение на заповедта:

Дата на протокола:
Предложена програма за планово почистване:

Дата на одобрение от кмета:
до Дата на уведомлението:
за
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Възлагане
на
обществена Дата на обявлението за обществена поръчка:
поръчка от кмета за изпълнение
на
програма
за
планово Тип процедура за избор на изпълнител:
почистване
Резултати от избора:
Контрол по изпълнение на договора за обществена
поръчка:
Договор за инвеститорски контрол:
Протокол за приемане на обществената поръчка:
дата и констатации:
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