
Теми за 
консултация с 

обществеността  и 
заинтерисованите 

страни

Начин на 
консултаци

я

Мерки за 
консултаци

я

Начало на 
консултацият

а

Край на 
консултацият

а

Теми за 
консултация с 
обществеността  

и 
заинтерисованит

е страни

Начин на 
консултация

Мерки за 
консултация

Начало на 
консултацият

а

Край на 
консултацията

2012

Изпълнение на 
програмата от  
мерки в ПУРБ 
2010-2015

информация 
и 

консултация

уеб-сейт, 
срещи, БС  

и 
кореспонде

нция

01.02.2012 01.11.2012

Проекта на 
предварителна 
оценка на риска 
от наводнения 

информация и 
консултация

уеб-сайт, срещи,  
БС, медии, 

кореспонденция, 
флаер, брошура, 

книги

1.12.2011 01.04.2012

График и Работна 
Програма на ПУРБ 
и мерки за 
консултация с 
обществеността и 
заинтерисованите 
страни

информация 
и 

консултация

уеб-сайт, 
кореспонде

нция, 
срещи, БС, 

медии, 
социални 
мрежи, 
брошура

22.12.2012 22.06.2013

График и 
Работна 
Програма на 
ПУРН и мерки за 
консултация с 
обществеността и 
заинтерисованит

е страни

информация и 
консултация

уеб-сайт, 
кореспонденция, 

срещи, БС, 
медии

22.12.2012 22.06.2013

Изпълнение на 
програмата от 
мерки  на ПУРБ 
2010 -2015г

информация 

уеб-сайт, 
БС, медии, 
социални 
мрежи

22.02.2013 22.06.2013

Проект на Райони 
със значителен 
потенциален 
риск от 
наводнения

информация и 
консултация

уеб-сайт, 
кореспонденция, 

срещи, БС, 
медии, брошура

01.03.2013 01.05.2013

Постигнати 
резултати от 
изпълнението на 
програмата от 
мерки  на ПУРБ 
2010 -2015г

информация 

уеб-сайт, 
БС, медии, 
социални 
мрежи

01.05.2014 01.07.2014

Междинен 
преглед на 
установените 
проблеми, 
свързани с 
управлението на 
водите 

информация 
и 

консултация

уеб-сайт, 
кореспонде

нция, 
срещи, БС, 

медии, 
социални 
мрежи, 

въпросник, 
брошура

22.12.2013 22.06.2014

проект на  Карти 
на районите под 
заплаха от 
наводнения и 
Карти на 
районите с риск 
от наводнения

информация и 
консултация

уеб-сайт, 
кореспонденция, 

срещи, БС, 
медии,  

брошура, 
дипляни,книги

1.12.2013 1.05.2014

предложения за 
цели и мерки за 
проект на План за 
управление на 
речните басейни 
за 2016-2021г

 консултация

социологич

еско 
проучване,в
ъпросник,  
срещи, БС, 
социални 
мрежи

22.12.2013 22.06.2014

предложения за 
цели и мерки за 
проект на План за 
управление на 
риска от 
наводнения за 
2016-2021г

 консултация

социологическо 
проучване,въпро
сник,  срещи, 

БС, 

1.03.2014 22.06.2014

проект на План за 
управление на 
речните басейни 
за 2016-2021г 
(цели  и програма 
от мерки)

информация

, 
консултация 
и взимане на 
решения

уеб-сайт, 
кореспонде

нция, 
срещи, БС, 

медии, 
социални 
мрежи, 
брошура

22.12.2014 22.06.2015

проект на План за 
управление на 
риска от 
наводнения за 
2016-2021г  (цели  
и програма от 
мерки)

информация, 
консултация и 
взимане на 
решения

уеб-сайт, 
кореспонденция, 

срещи, БС, 
медии, брошура

22.10.2014 22.06.2015

Консултации по  
Екологична 
оценка и оценка 
на съвместимост 
на ПУРБ

информация 
и 

консултация

уеб-сайт, 
кореспонде

нция, 
срещи, БС, 
социални 
мрежи

22.04.2015 22.06.2015

Консултации по  
Екологична 
оценка и оценка 
на съвместимост 
на ПУРН

информация и 
консултация

уеб-сайт, 
кореспонденция, 

срещи, БС,
22.10.2014 22.06.2015

2015

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ПУРБ И ПУРН        

година

ПУРБ 2016 - 2021 ПУРН 2016 - 2021

2013

2014


