
 

Проект “Повишаване на ефективността на общинската администрация на Батак чрез анализ и 

оптимизация”с бенефициент община Батак, се  осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд 

 

ПРОЕКТ!  

 

                                      И Н С Т Р У К Ц И Я 

 За реда и начина на почистване на речни легла и дерета във водосборните райони в 

урбанизираната територия на населените места в Община Батак  

ГЛАВА ПЪРВА  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл.1. (1).Тази Инструкция урежда реда и начина на почистване на речни легла и дерета 

във водосборните райони в урбанизираната територия на населените места в Община 

Батак.  

(2).Целите на Инструкцията са: 

- почистване на речните легла от строителни и битови отпадъци; 

 -премахване на израсналите в речните легла дървета,дънери,храсти и всички паднали 

или с опасност да паднат дървета; 

 -опазване на бреговете на реките от ерозия,укрепване на бреговете и защита на 

крайбрежната растителност; 

 -премахване на незаконни постройки,огради,складирани материали и други от 

границите на речните легла; 

 -премахване на незаконни водовземания и подприщващи съоръжения. 

 

 ГЛАВА ВТОРА  

ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 

 Чл.2.Кметът на Община Батак 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, за спазване „Процедура за почистване на дерета, с цел опазване от вредното 

въздействие на водите”,определена със Закона за водите.  

Чл.3.Междуведомствената комисия осъществява следните дейности:  
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-извършва оглед на участъците,от реката,чиято проводимост е намалена; 

 -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.  

Чл.4. Кметът на Община Батак ежегодно със заповед определя участъците от 

реката,чиято проводимост е намалена по причини, изискващи дейностите:  

- почистване на речните легла от строителни и битови отпадъци; 

 -премахване на израсналите в речните легла дървета,дънери,храсти и всички паднали 

или с опасност да паднат дървета; 

 -опазване на бреговете на реките от ерозия,укрепване на бреговете и защита на 

крайбрежната растителност; 

 -премахване на незаконни постройки,огради,складирани материали и други от 

границите на речните легла; 

 -премахване на незаконни водовземания и подприщващи съоръжения. Участъците на 

реки, с намалена проводимост се определят на основание констативен 

протокол,получен чрез оглед от общинската администрация за състоянието на деретата 

и речните корита в урбанизираната територия на населените места в Община Батак.  

Чл.5.Когато при огледа се установи,че за поддържането проводимостта на речното 

легло,освен дейностите по почистването е необходимо и изземване на наносни 

отложения: 

 -обемът на наносните отложения,които трябва да бъдат иззети,и срокът за извършване 

на дейността се определят след експертна оценка от междуведомствената комисия, а 

контролът по опазването на определения обем,съгласно утвърдения проект се 

осъществява от възложителя,чрез упълномощено от него лице. 

 Чл.6. Добитата от почистените речни корита и дерета дървесина:  

- се предоставя безвъзмездно като дърва за огрев, за задоволяване на нуждите на детски 

градини,пенсионерски клубове,читалища и кметства в Община Батак; 
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 -остатъчната дървесина се извозва в определен от общината склад, след което се 

продава на населението по цени, определени в НАРЕДБА за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. 

Чл.7. (1).Почистването на речните легла и дерета в урбанизираната територия на 

населените места в Община Батакще се извърши под контрола на съответните 

кметовете в населените места на територията на Община Батак. При извършване на 

тези дейности могат да бъдат ангажирани местни доброволци. 

 (2).На премахване подлежат дървесна и храстова растителност,находяща се в зоната на 

речните легла. 

 (3).Участъците определени от комисията за почистване и подлежащата на премахване 

дървесина задължително следва да бъде маркирана.  

(4).Почистените участъци се приемат с констативен протокол , изготвен от кметовете в 

населените места и служител на общината,отговарящ за защита на населението.  

Чл.8. Добитата дървесина се приема и протоколира от служителя по горите, след което 

се предава чрез кметовете в населените места на Община Батак, които по 

предварително заявени и одобрени от тях списъци ги предоставят като дърва за огрев, 

за задоволяване на нуждите на детски градини,пенсионерски клубове,читалища и 

кметства в Община Батак. 

 Чл.9. Съобразно добитите количества остатъчната дървесина се предоставя за 

отговорно пазене в определен от общината склад, след което се продава на населението 

по цени, определени в НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги. 

ГЛАВА ТРЕТА 

 КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл.10. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от кмета на Община 

Батак, ресорния заместник-кмет на Община Батак, кметовете на населени места в 

Община Батаки и служителите,отговорни за изпълнението на Инструкцията. 

 Чл.11.(1).Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на 

административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинската 

администрация, определени със заповед на кмета на общината.  

(2). Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на 

общината издава наказателно постановление.  
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(3).Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, 

издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват 

по реда на Закона за административните нарушения и наказания.  

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ЗАЩИТЕНИТЕ ВИДОВЕ  

Чл.12.Не се разрешава отсичане или изкореняване на дървета, които се намират на 

стръмни терени с наклон над 12 градуса, в ерозирани земи, във водосборните райони на 

язовири или край брегове на реки и дерета, където тези дървета служат за 

противоерозионни или водорегулиращи цели.  

Чл.13. След извършване на дейностите по възстановяване проводимостта на речните 

легла падналата дървесна маса да бъде изнесена извън зоната на евентуалните високи 

води.  

Допълнителни разпоредби 

 § 1.По смисъла на тази инструкция :  

1.”Дере”- е дълбок дол,със стръмни брегове.  

2.”Водосборен район”- е район,в който се събира вода.  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 2.Инструкцията се издава на основание Чл. 140. (4) т.1 и т.2 от Закона за водите.  

§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня на влизането в сила на решението на общинския 

съвет за приемането й.  

§ 4. Указания по прилагането на тази инструкция се дават от Общинска администрация 

- Батак. 


