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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 най-
мащабните 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 
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 
                                                 
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. 

http://www.transparency.bg/bg/projects/ocenka-na-nacionalnata-sistema-za-pochtenost/
http://www.transparency.org/search
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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.  

 
 

ОБЩ КОНТЕКСТ И 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, 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; 
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 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.  

 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРЕН В 
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 

 

По време на наблюдението на съществуващите практики в Община 
Пазарджик беше направен анализ на съществуващото ниво на комуникация и 
работа на институциите на местно ниво – Общинска администрация Пазарджик 
и на регионално ниво – Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Беше 
прегледана и анализирана нормативната рамка на правомощията и 
задълженията на отделните участници. Беше направен мониторинг и анализ на 
медийното отразяване по този въпрос в интервала от края на 2013 г до началото 
на месец юли 2015 г. Бяха направени интервюта с представители на 
неправителствения сектор и журналисти, работещи в регионалните медии. 

Функциониращата система от контролни институции по поддържане 
проходимостта на речните легла в Община Пазарджик предлага нетрадиционен 
подход – функционално записано задължение да провежда оглед на състоянието 
на речните легла в границите на населеното място е определено за служителя по 
сигурността на информацията в Община Пазарджик. Има утвърдена план-
програма за почистване на речните легла на реки, дерета и канали в регулацията 
на Община Пазарджик. Кметът е предприел действия за назначаване на 
междуведомствена комисия за оглед на участъци с намалена проводимост с три 
различни заповеди Заповед №2236/02.09.2014 г., Заповед №1971/28.07.2014 г. и 
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Заповед №2629/01.11.2012 г. на кмета на Община Пазарджик.  

Прави впечатление, че кметът на община Пазарджик следва пасивен 
подход по изпълнение на законовите задължения. Заповедта от 28.07.2014 г. е 
в следствие на журналистическо разследване на територията на общината след 
бедствието, засегнало Варна през м. юни 2014 г.2  

За липсата на ефективност на извършената дейност може да се съди от 
съставените от експертите на Регионалната инспекция по околната среда и 
водите (РИОСВ) на кмета на Пазарджик акт за административно нарушение и 
наказателно постановление за глоба в размер на 3000 през пролетта на 2015 г. 
На кмета на общината е съставен и акт за неизпълнено предписание за 
почистване от отпадъци на замърсени терени в леглата и прилежащи 
територии на Марица и Тополница, в землището на Пазарджик. 

Обществена поръчка с предмет почистване на речните корита е 
възложена едва през лятото на 2015 г. В рамките на изследването не е 
получена информация за резултатите от контрола по изпълнение на 
поръчката. 

Основната група дефицити по отношение дейността на общинска 
администрация Пазарджик може да бъде обобщена в следните насоки: 

 Пасивен подход по отношение изпълнение на законовите 
задължения по поддържане проводимостта на речните легла; 

 Институционален дефицит – констатирани нетипични функции на 
служителя по сигурността на информацията – функционално 
записано задължение да провежда оглед на състоянието на речните 
легла в границите на населеното място е определено за служителя 
по сигурността на информацията в Община Пазарджик. 

 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 
Пазарджик по осигуряване нормална проводимост на речните 
корита; 

 Липса на ефективен механизъм за санкциониране на нарушителите 
от страна на  общината я превръща само в извършваща 
предписания; 

 Необходимост от засилване 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. 

                                                 
2
 http://www.telekabeltv.bg/bg/news/13534.html 

 

http://www.telekabeltv.bg/bg/news/13534.html
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СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ТЕРЕН 
 

 
В Община Пазарджик обект на наблюдение бе състояние на речното корито 

на река Тополница в околностите на гр. Пазарджик, включващо речен участък от 
моста на път № 3704 до съществуващия хидравличен праг в района на бившето 
ДЗС в гр. Пазарджик и речен участък от р. Марица в зоната на парк „Острова“ в гр. 
Пазарджик.  

Първият посетен участък от екип за обследване състоянието на речното 
корито бе участък от р. Тополница, започващ от моста на път № 3704 (снимка 1) 
до съществуващия хидравличен праг в района на бившето ДЗС в гр. Пазарджик 
(снимки 6 и 7). 

Състоянието на речното корито на река Тополница в зоната на моста от път 
№ 3704 е в намалена пропускна способност, видно от снимка 2. Израснало почти 
по средата на отвора на пътния мост дърво при високи води ще намали 
проводимостта на моста, ще създаде условия за подприщване и заливане на 
околните терени. 

От снимки 3 и 4 ясно се вижда реалното състоянието на речното корито на р. 
Тополница от дига до дига – намалена пропускна способност на реката от 
развитата буйна растителност и натрупалия се наносен материал от 
преминаването на високи води. Тук състоянието на реката е лошо, нуждае се от 
превантивни мерки за почистване и регламентирано залесяване на разливаната 
тераса/бермата на реката от подходящи дървета за намаляване на ерозионните 
дейности, видни от снимка 1. 

Състоянието на речното корито на р. Тополница на около 400 м преди 
вливането й в р. Марица в района на бившето ДЗС землище на гр. Пазарджик е 
видно от снимки 5, 6 и 7. Силно развита буйна растителност с натрупване на 
наносни отложения и създаване на заблатени участъци са състояния, които силно 
влияят на проводимостта на реката и създават условия за заливане на околните 
терени. Изграденият праг видно от снимка 6 и 7 е в много лошо състояние. Той 
почти не изпълнява своята роля на хидравличен праг. Израсналите дървета върху 
него са нарушили цялостно конструкцията му и са намали неговата роля за 
устойчивост на речното корито и за намаляване изнасянето на влачещи се наноси 
надолу по течението на реката. 

Вторият обследван участък е р. Марица в зоната на парк „Острова“ в гр. 
Пазарджик. Видно от снимки 8, 9, 10 и 11 той е в лошо и неподържано състояние. 
Този участък от реката е в чертите на гр. Пазарджик. Нерегламентираната 
растителност от дървета в коритото на реката създават условия за намаляване на 
проводимостта й и застрашават околните терени от заливане при преминаването 
на високи води.  

При преминаване на високи води в реката се наблюдават деформации както 
в напречно отношение, така и в надлъжно отношение. Деформациите се състоят в 
изравяне на речното корито и отлагане на наносен материал. След преминаването 
на високите води реката променя своето първоначално състояние. Ето защо е 
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наложително да се взимат мерки за защита на речните корита при преминаването 
на високи води.   

Наложително е да се вземат мерки за отстраняването на дърветата и 
засаждане на нови видове в речната тераса/бермата на реката. Тези насаждения 
ще намалят ерозионните дейности, развиващи се в реката, ще намалят 
изнасянето на наносен материал надолу по течението и при правилното им 
поддържане ще намалят условията за подприщване на съществуващите мостове 
надолу по течението на реката.  

 

От направения оглед на място и представения снимков материал, заснет на 
24.09.2015 г., отразяващ състоянието на речните корита на река Тополница и р. 
Марица в околностите на гр. Пазарджик, могат да бъдат направени следните 
изводи:  

Като цяло обследваните участъци от р. Тополница и р. Марица не се 
почистват често. Развитата буйна растителност, достигнала до трайно дървесна, 
отложилите се наносни отложения и развилите се тръстикови блата, са 
доказателство за неефективното поддържане на коритото на реките. 

Участък от р. Тополница и главно хидравличният праг имат нужда от 
незабавни превантивни мерки, главно за почистване, реконструкция на 
съществуващия праг и за регламентирано залесяване на речните тераси/берми за 
намаляване на ерозионните процеси в реката.  

Речните корита на реките Тополница и Марица в обследваните участъци в 
напречно отношение са двойно трапецовидни, т.е. коритото се състои от едно 
основно корито, в което преминава средно годишното водно количество или 
основното течение на реката, а по бермите/ терасите преминават главно 
високите води. Недостатъкът на такъв тип корекция е, че по бермите/терасите се 
развива нерегламентирана растителност, която при преминаване на високи води 
през средното корито на реката намалява пропускната й способност. Желателно е 
при развитието на ерозионни процеси при такъв тип корекция на река, на 
бермите/терасите да се засадят подходяща дървесни видове (бреза, топола и др.), 
но след извършени  проучвателни дейности и изготвяне на проект. Също така за 
намаляване на ерозионните процеси в основното корито на реката е подходящо 
да се укрепи основното дъно на реката. За такъв тип корекция на река е 
подходящо укрепването на дъното да бъде прекъснато – изграждане на отделни 
наносни баражи по дължина на реката, които да задържат част от влачещите се 
наноси.  
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Снимка 1. Състояние на речното корито на р. Тополница. Поглед срещу течението 
на реката от моста 

 

 

Снимка 2. Състояние на речното корито на р. Тополница в зоната на моста от път 
№ 3704 
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Снимка 3. Панорамна снимка на р. Тополница поглед по течението на реката 

 

Снимка 4. Състояние на речното корито на р. Тополница след пътния мост 
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Снимка 5. Речното корито на р. Тополница на около 400м преди вливането и в 
р. Марица 

 

Снимка 6. Съществуващ хидравличен праг на р. Тополница 
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Снимка 7. Състояние на речното корито на р. Тополница в зоната на 
съществуващия праг 

 

Снимка 8. Р. Марица в зоната на парк „Острова“ в гр. Пазарджик. Поглед срещу 
течението на реката 
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Снимка 9. Р. Марица в зоната на парк „Острова“ в гр. Пазарджик. Поглед по 
течението на реката 

 

 

Снимка 11. Състояние на речното корито на река Марица в зоната на парк 

„Острова“ в гр. Пазарджик 

 

Р. Марица 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИ, ЕКСПЕРТИ И ГРАЖДАНИ 

 

Ефективното управление на водните ресурси, поддържането на речните 
водни басейни и предпазването от вредното въздействие на водите е не просто 
задача на институциите и контролните органи, но и възможност за активна 
гражданска дискусия за развитието на градовете, на икономиката, на местните 
общности. Изследването открои някои интересни модели на взаимодействие 
между институции, медии, граждански организации и местни общности. 
Развитието им и утвърждаването им като трайни практики във  
взаимоотношенията между публичен и граждански сектор носи сериозен 
потенциал за повече гражданско участие, прозрачност и ефективност в сферата на 
управление на водните ресурси и в областта на екологията и развитието на 
регионите като цяло.  

Могат да бъдат посочени някои успешни практики и инициативи за 
взаимодействие между институции, медии, граждански организации и местни 
общности:  
 
Единната национална информационна кампания за Плановете за управление 
на речните басейни 2016 – 2022 г. – възможност за включване на широката 
общественост в дебата за грижата за реките  
 

Разработването на Плановете за управление на речните басейни са особено 
важен момент за активизиране на обществената дискусия по проблемите на 
управлението на речните басейни, грижата за проводимостта на речните корита и 
превенция на наводненията, както и на и възможностите за по-ефективно 
използване на водните ресурси. Плановете са основен инструмент за 
управлението на водите на басейново ниво. Те са планови документи, които се 
изготвят от басейновите дирекции за период от шест години. От влизането им в 
сила те се превръщат в задължителен документ за местния бизнес, местната 
власт и общественост, поради което е важно обсъждането и приемането им да е 
свързано с широка както експертна, така и обществена дискусия.  

Във връзка с подготовката и приемането на Плановете за управление на 
речните басейни 2016 – 2022 г. Министерство на околната среда и водите и 
Басейновите дирекции в четирите района на страната провежда единна 
информационна кампания по темата и иницииране на обществени консултации 
със заинтересованите страни. На обществено обсъждане е поставен и 
Междинният преглед на значимите проблеми в управлението на водите по места, 
на базата на който се изграждат и самите Планове. Подлагането на обществено 
обсъждане на Междинния преглед е от изключително значение за целия процес 
на планиране на грижата за реките. От правилното определяне на проблемите на 
водите във всеки от районите зависи и правилното планиране на следващ етап на 
подходящи мерки за решаване на тези проблеми и съответно, постигането на 
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целите на Плановете за управление на речните басейни – доброто състояние на 
водите.  

Като добър пример може да се отбележи фактът, че проектите са 
публикувани на страниците на Басейновите дирекции с определен шестмесечен 
срок за консултиране, достатъчно време за ангажиране на експертната и 
гражданска общност в процеса на дискусия.  
 

„При-общена река“ – визия за взаимодействие чрез изкуство и дебат 
 

През 2015 година ежегодният международен фестивал за архитектура ONE 
ARCHITECTURE WEEK (18-27.09.2015) представя един добър модел за 
комуникация и взаимодействие по темата управление на реките между частна 
инициатива и публични институции като Община Пловдив, Басейнова дирекция, 
професионални сдружения, медии и граждани. Темата на фестивала е „При-
общена река“, а зад нея стои виждането, че реките имат съществено място в 
градската среда и могат да бъдат поле за изкуство, архитектура, свободно време и 
обмен на мисли и идеи между хората. „На пръв поглед Марица е обща река, но, от 
друга страна, реката е дълбоко „не-обща” и именно този проблем е предмет на 
изложбата“, казват организаторите на събитието.  

Инициативата на ONE ARCHITECTURE WEEK е опит да се привлече 
внимание към реката, да се покаже специфичната й същност, да се обменят идеи 
от проекти за реки от други части на света, да се демонстрира потенциалът на 
речното пространство и не на последно място – да се експериментира с функции, 
които могат да се случват край Марица. Крайната цел е да бъде повишено нивото 
на осъзнаване на ситуацията, както от страна на обществото, така и от страна на 
професионалисти, експерти и институции, посочват организаторите.  

Основната изложба на ONE ARCHITECTURE WEEK 2015 е разделена на три 
части. Първата разказва за разнообразните „феномени”, които река Марица 
предлага, включително истории и митове. Втората, на тема „Дизайн”, показва 
различни подходи при планирането на реките в градска среда, а третата се 
занимава с бъдещите възможности за използване на река Марица и начините за 
припознаването й от хората. Крайната цел на „При-общена река” не е да представи 
Марица и други реки по света, а да доведе реката по-близо до хората. 
Инициативата среща подкрепата на посолствата на Холандия и Дания, Чешки 
център, Cimetta Fund, Creative Industries Fund NL, Камара на архитектите в 
България – Районна колегия Пловдив и Съюз на архитектите в България - 
Пловдив. 

 

http://www.bularch.eu/
http://www.bularch.eu/
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Фотография Лина Кривошиева / The Plovdiv Project, Източник: edno.bg 

 
В рамките на архитектурната седмица са организирани и няколко беседи с 

фокус река Марица, в които вземат участие граждани и експерти – урбанисти, 
историци, ландшафтни архитекти, архитекти, социолози, представители на 
гражданския сектор. Организирани са една дискусия и един дебат засягащи теми 
проводимостта на реката, поддържането на речното корито, реката като еко 
система и природно богатство, възможностите за интеграция на реката в 
градското пространство, стимулирането на различни дейности в пространството 
на реката и в крайна сметка, превръщането на реката в част от града.  

Повече информация за инициативата „При-общена река“ може да бъде 
намерена в подготвения от организаторите заключителен документ ONE 
ARCHITECTURE WEEK 2015 / Обобщение на интернет адрес edno.bg.  

Важен извод от работата по инициативата „При-общена река“ е че 
превръщането на р. Марица в истинско градско пространство за идеи, дебат и 
градски живот изисква включването в процеса на възможно най-широк кръг хора 
и групи и превръщането му в един широко дискутиран и подкрепян проект. 

 
Младежи в подкрепа на устойчивата грижа за водите 

 
Младежки воден парламент е младежка инициатива, подкрепена от 

Министерство на околната среда и водите и Басейновите дирекции в страната.  
Българският Младежки воден парламент е създаден през 2011 година и 

вече е създал активна мрежа от младежки екологични формирования, които 
работят за повишаване на своята екологична култура и образовение, за 
разпространяване на своите знания, опит и постижения в областта на екологията 
и са партньор на екологичните институции в кампаниите за популяризиране и 
изпълнение на мерките за опазване на водите и водните екосистеми. Той е част от 
Европейския и Световен младежки воден парламент. 

Младежкият воден парламент е успешна формула за стимулиране на 
интереса и желанието на младите хора в България активно да участват в процеса 
на опазване и управление на водите и водните екосистеми. Той е възможност за 
младите хора: 
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 Да се информират за проблемите, свързани с водите и водните екосистеми; 
 Да развият своята гражданска активност чрез участие в дебати и форуми, 

както и чрез участие в инициативи свързани опазване и управление на 
водите и водните екосистеми, организирани в рамките на инициативата 
Младежки воден парламент; 

 Да се изгради ефективно партньорство между учебните заведения и 
институциите, ангажирани с управлението на водите; 

 Да се създадат успешни контакти между учебните заведения в България и 
други страни. 

Целта на заседанията на Младежкия воден парламент е да мотивира и 
подпомага дейността на училищните и студентските организации в областта на 
опазване на водите и водните екосистеми, както и да допринася за формиране на 
активна гражданска позиция в областта на опазване на околната среда. 
 

 
Снимка: http://www.bd-dunav.org 

 
 

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ПОДДЪРЖАНЕТО НА 

ПРОВОДИМОСТТА НА РЕЧНИТЕ ЛЕГЛА. ПРЕПОРЪКИ ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИ И 

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 

 
Гражданското наблюдение върху контролната дейност по поддържане 

проводимостта на речните легла предложи широка палитра от постижения и 
дефицити в сферата на устойчивото управление на речните басейни.  

Основният извод от проведения мониторинг е, че управлението на 
водите и поддържането на речните корита е комплексен процес, който 
изисква целенасочените усилия на институциите и обществеността. Важно 

http://www.bd-dunav.org/
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значение в тази насока има подобряването на взаимодействието между 
всички заинтересовани страни – отговорни институции, контролни органи, 
структури на гражданското общество.  

Могат да бъдат очертани някои основни насоки за по-добро функциониране 
на институциите и органите, ангажирани с управлението на водите и 
поддържането на речните корита. 

 

А) Стъпки за подобряване координацията между институциите на местно, 
регионално и централно ниво 

 Активни стъпки от страна на местната и централната власт за 
финансово обезпечаване на дейностите по поддържане на 
проводимостта на речните легла в условия на открита и ефективна 
комуникация между двете нива на управление. 

 Проактивност от страна на областните администрации при 
подготовката на проекти за отпускане на средства от Министерски 
съвет. 

 Проактивност от страна на кметовете на общини за извършване на 
превантивни дейности за сметка на аварийни почиствания при 
възникването на проблеми без провеждане на обществени поръчки.  

 Строг контрол върху обществените поръчки за извършване на 
дейности по почистване на речни легла, включително чрез ангажиране 
на активни граждански организации и медии в процеса на контрол 
върху изпълнението на дейности с цел повишаване на доверието на 
местната общност в управлението на публични средства и 
ефективността при изпълнение на дейности с публичен финансов 
ресурс; 

 Разширяване на практиките на включване на граждани и доброволци в 
процеса на почистване на речните корита, при спазване на стандарти 
за наблюдение, контрол и оценка на съвместни дейности от подобен 
тип (например във връзка с използването на изсечен дървен материал 
за огрев, но и предпазване от допълнително замърсяване на речните 
корита); 

 Строг контрол върху изсичането на дървесна и храстовидна 
растителност по време на почистването и върху изнасянето от речните 
корита на инертни материали с оглед избягването на последващи 
проблеми (например при изсичане само на дънерите на дърветата, но 
оставяне в речното корито на по-дребни клони, които създават 
опасност от затлачвания); 

 Установяване на ефективен механизъм за санкциониране на 
нарушителите и регулярна публична отчетност за предприети 
действия по направените предписания за почистване на участъци от 
речните легла и отстраняване на констатирани нередности и 



19 

нарушения. Видимост и отчетност на предприети мерки и наложени 
санкции.  

 Упражняване на по-ефективен контрол концесионерите при добива на 
инертни материали за непревишаване на позволения добив и 
предотвратяване на трайно изменение на речните корита. Обосновано 
е въвеждането на пълна забрана на добива на инертни материали от 
реките. 

 По-ефективен контрол от страна на общинските власти върху 
арендаторите на язовири по отношение на поддържането на безопасни 
нива на водите в язовирите, както и по отношение на бетонирането на 
преливниците на язовирите, което прави съоръженията опасни в 
критични ситуации при големи валежи. Въвеждане на по-строги 
изисквания за отделяне на средства за поддържане на водоемите, 
например за почистване на растителност по язовирните стени, която 
води до ерозия на бетона и увреждане на съоръженията.  

 
Б) Стъпки за повишаване доверието на гражданите в отговорните институции 
по поддържане проводимостта на речните легла и за активизиране на 
гражданското участие в адресирането на съществуващите проблеми 
 

 Повишаване нивото на прозрачност и отчетност за работата на 
общинската администрация по осигуряване нормална проводимост 
на речните корита, изграждане на разбиране за нуждата от активна 
комуникация с граждански организации и открито предоставяне на 
достъп до информация и документация; 

 Отказ от формалния подход при предоставяне на информация по 
реда на Закона за достъп до обществена информация; 

 Създаване на институционална практика по активно предоставяне 
на информация - редовна месечна информация към медиите или 
интернет сайта на общината и повишаване информираността на 
обществеността относно действията, предприети за осигуряване 
нормална проводимост на речните корита; 

 Поддържане на констатираните добри нива на прозрачност при 
взаимодействието на Басейнова дирекция – Източен Беломорски 
район с гражданските организации и развиването им чрез 
проактивно информиране на обществеността за работата на 
структурата. 
 

 Поддържане на констатираните добри нива на публичност на 
работата на Басейновия съвет към Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район“ чрез публикуване на интернет-
страницата на дирекцията на актуални дневни редове, протоколи и 
презентации от заседанията на Съвета. 
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 Включване на Басейновите дирекции в инициативата за 
публикуване на отворени данни на Портала за отворени данни към 
Министерски съвет. Порталът е единна, централна, публична уеб-
базирана информационна система, която осигурява публикуването и 
управлението на информация за повторно използване в отворен, 
машинно-четим формат заедно със съответните метаданни. 
Публикуването на подобна информация от страна на Басейновите 
дирекции ще даде възможност за по-ефективно включване на 
експертните, академични, природозащитни и граждански структури 
в планирането и провеждането на устойчиви и ефективни политики 
на грижа за речните водни ресурси в страната.  

 
 Необходимост от засилване на взаимодействието с гражданското 

общество на всички институции и органи, ангажирани в 
поддържането на проводимостта на речните легла, за повишаване 
на гражданското самосъзнание и информираността на хората 
относно проблемите, които се появяват вследствие неподдържане, 
замърсяване и незаконното усвояване на части от речното корито. 

 Необходимост от по-активно ангажиране на местните власти в 
диалога и взаимодействието с професионалната и експертна 
общност и подкрепа за партньорства с частни и граждански 
инициативи за оползотворяване на ресурса, който реките 
представлява за градовете и превръщането им не само в ресурс за 
икономиката, но в средище на обществен живот.  

 

Това са някои от най-важните насоки за подобряване взаимодействието 
между граждани и институции на местно, регионално, а и на национално ниво 
за постигане на по-ефективно и прозрачно управление в сектор екология и в 
частност по отношение на управлението на речните водни ресурси и 
поддържането на проводимостта на речните легла.  

Настоящият доклад имаше за цел да покаже преди всичко, че 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 са изключително ценен 
потенциал за развитие на редица сектори – селското стопанство, 
рибовъдството, енергетиката, туризма. Те са ресурс, който следва да бъде 
запазен за бъдещите поколения. Устойчивото им управление е грижа както на 
отговорните институции и контролни органи, така и на активните местни 
общности, експертите, медиите, а посоките и възможностите за подобряване на 
сътрудничеството между тях са налице.  
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