
                     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ                   
               БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН - ВАРНА 

 
 
 

                            ВЪПРОСНИК 
 

Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в 
Черноморски басейнов район  

_________________________________________________________________ 
 

БДЧР – Варна разработи и публикува Доклад: 
„Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в 

Черноморски район за басейново управление на водите” 
 

Докладът е етап от разработването на втория План за управление на речните басейни, като осигурява 
информация за значимите видове въздействия, на база на които сме идентифицирали проблемите. В 
Докладът са очертани идеи за това как да се справим с тях на ниво басейново  управление, както и 
предложения за мерки за достигане на екологичните цели – постигане и поддържане на добро 
състояние на водите.  
 
Искрено се надяваме, че ще отделите от ценното си време, за да отговорите на зададените от нас 
въпроси в настоящият въпросник, с което ще подпомогнете БДЧР - Варна да отчете мнението на всички 
граждани и заинтересовани страни и Вашето конкретно становище за вземане на правилните решения, 
относно справянето със значимите проблеми в управлението на водите. Вашите виждания и препоръки, 
ще бъдат взети предвид при изготвянето на втория План за управление на речните басейни в 
Черноморски район за басейново управление на водите. 
 

 
Вашето мнение е важно за нас! 

                   _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

1. Вие сте представител на ( ): 

Държавна власт                              □ 
Териториална администрация       □ 

Научен институт                              □ 
Неправителствена организация    □ 

 
Представители на бизнеса, в т.ч.: 

 Индустриален сектор               □ 
 Земеделски производител       □ 



 Доставчик на водни услуги    □ 
(ВиК оператор, „Напоителни системи“ и др.)                   

 Туризъм                                     □ 

Гражданин                          □ 
Други                                   □ 

 
2. Живея и работя в с./ гр. ………………..  във водосбора на речен басейн ( ): 

Черноморски Добруджански реки  □ 

Река Провадийска                          □ 

Дерета Приселци                            □ 

Река Камчия                                    □  

Севернобургаски реки                    □ 

Мандренски реки                            □ 

Южнобургаски реки                        □ 

Река Велека                                    □ 

Река Резовска                                 □ 
 
 
3. Аз съм на възраст ( ) : 

До 18 години            □ 
От 19 до 30 години □ 
От 31 до 60 години □ 
Над 60 години      □ 

 
4. Образованието ми е ( ): 

Основно      □ 
Средно        □ 
Висше         □ 
Друго           □ 

 
 
5. Пол ( ): 

Жена   □ 

Мъж     □ 



6. Запознати ли сте с въпросите по управлението на водите в България? ( ) 

ДА   □                        НЕ   □                      ОТЧАСТИ  □   
 
7. Съгласни ли сте с идентифицираните в Междинния преглед проблеми, имащи значение за 
състоянието на водите в  Черноморски басейнов  район? ( )                               

ДА   □                        НЕ   □                      ОТЧАСТИ  □   
 
8. Ако сте отговорили с «ДА» по предходния въпрос, моля отбележете:  Кои три точки, от 
изброените по-долу, биха довели до значителни проблеми в Черноморски район за басейново 
управление на водите? ( ) 

 
Производство на електроенергия / ВЕЦ                                                              □ 
 
Водовземане                                                                                                                           □ 
 
Нерегламентирани зауствания на отпадъчни води от промишлеността                            □ 
 
Нереконструирани и неефективни промишлени пречиствателни станции                        □ 
 
Неизградени ГПСОВ на населените места, които имат изградена канализация               □ 
 
Нереконструирани и неефективни ГПСОВ на населените места                                       □ 
 
Торене на земеделски площи                                                                                                □ 
 
Площадки за съхранение на торове                                                                                      □ 
 
Заустване на недостатъчно пречистени отпадъчни води от животновъдни ферми          □ 
 
Населени места без изградена или частично изградена канализационна мрежа/система□ 
 
Депа за отпадъци, неотговарящи на екологичните изисквания и нерегламентирани сметища  □                                                                  
 
Торене на земеделски площи. Площадки за съхранение на торове                                    □ 
 
Животновъдни ферми, в т.ч. заустване на недостатъчно пречистени отпадъчни води     □ 
 
Изграждане на язовири с цел ползване и/или водовземане                                                 □ 
 
Изменения на речното легло и непрекъснатост на реката (в т.ч. диги, бентове, подпорни стени, 

корекции и др.)                                                                                        □ 
 



Изграждане на пристанищна инфраструктура; драгажни дейности                                     □ 
 
Промени в честотата и интензивността на наводненията и засушаването, възникнали от 

климатичните промени                                                                                                                        □ 
 
 
9. Ако сте отговорили с «НЕ» или  с «ОТЧАСТИ» по седми въпрос, моля опишете в кратък 
текст: Защо не сте съгласни и кои според Вас са значимите проблеми пред управлението на 
водите в Черноморския басейнов район? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Как смятате, че трябва да се решат отбелязаните от Вас като значими / най-големи 
проблеми? Моля, дайте предложение за мерки, които мислите, че могат да имат принос за  
решаване на тези въпроси.                                 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
11. Смятате ли, че има други значими проблеми, които ние не сме идентифицирали? Моля 
опишете в кратък текст: Кои други проблеми идентифицирате Вие, като значими за 
управлението на водите и как смятате, че трябва да се решат?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Пълният документ „Доклад за значимите проблеми в управлението на водите в Черноморски 

басейнов район“ може да намерите на интернет страницата на БДЧР – Варна на следния адрес: 
www.bsbd.org/bg/index_bg_5586363.html.  

 
 

Очакваме Вашите предложения и становища в срок до 
22.04.2015 г . 

по един от следните начини: 
 

1. По пощата или на Едно гише в Деловодството на БДЧР - Варна: 
Пощенски адрес: гр.Варна 9000, ул.”Александър Дякович” № 33 

2. По факс в БДЧР – Варна: тел. / факс: +359 52 / 631 448 
3. По електронна поща: bdvarna@bsbd.org 

 
Благодарим Ви за оказаното съдействие! 

 
 

 


