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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ДОПИТВАНЕ  

 

във връзка  

с отчитане мнението на заинтересованите страни и широката общественост  

относно направените констатации в Доклада за „Междинен преглед на 

значимите проблеми в управлението на водите в Черноморски район за 

басейново управление на водите” 

 

С оглед по-пълноценно информиране на обществеността и заинтересованите страни 

относно доклада за „Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в 

Черноморски район за басейново управление на водите”, обобщаване на коментарите по 

направените констатации в доклада и анализиране на тези резултати, Басейнова дирекция 

„Черноморски район“ изготви и разпространи над 300 бр. анкети.  

Анкетите бяха попълнени от членовете на XXII-то редовно заседание на Басейновия 

съвет към БДЧР, от участниците в провелата се кръгла маса – дискусия със студенти от 

Технически университет – Варна (по време на кампанията за отбелязване Деня на водата), 

водоползватели, институции и граждани. 

 

 

Фиг.1 

На фиг. 1 се наблюдава разпределението на анкетните форми по водосборни речни 

басейни, намиращи се в рамките на териториалния обхват на управление на водите в 

Черноморския район за басейново управление. 
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 На зададения от БДЧР въпрос: „Запознати ли сте с въпросите по управление на водите 

в България?“, близо половината от анкетираните са отговорили положително. 

Повече от 1/3 от анкетираните са отговорили, че причините които биха довели до 

значителни проблеми в Черноморския район за басейново управление на водите са в резултат 

на нерегламентирани зауствания на отпадъчни води от промишлеността. След тях по важност 

са посочени: неизградени ГПСОВ на населените места, които имат изградена канализация и 

населените места без изградена или частично изградена канализационна мрежа/система. 

 Интересно е да се отчете, че според анкетираните водовземането, изграждането на 

язовири с цел ползване и/или водовземане, както и изграждането на пристанищна 

инфраструктура и драгажни дейности, не са приоритизирани за оказване на значими проблеми в 

териториалния обхват на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (Фиг. 2): 

 



 

 

Фиг. 2 

 

По поставеният въпрос: „Съгласни ли сте с идентифицираните в Междинния преглед 

проблеми, имащи значение за състоянието на водите в Черноморски район за басейново 

управление?“, резултатите отчетени във фиг. 3 сочат познаване на реалната обстановка на 

състоянието на водите в района и подкрепа относно изготвените от БДЧР констатации. 9 % от 

анкетираните са отчасти съгласни с идентифицираните проблеми, а едва 3% са отговорили 

негативно.  

 

Фиг. 3 

 В доказателство на резултатите, илюстрирани на Фиг. 3, малък процент от анкетираните 

са дали своите предложения за допълнителни значими проблеми пред управлението на водите в 

ЧРБУ. Само 24 души, считат че е необходимо сред значимите проблеми пред управлението на 

водите да се добавят и презастрояване на крайбрейжната ивица, нефинансиране на проекти за 

ПСОВ, липсата на изградена канализация в населените места и не на последно място по 

важност - заустването или изпускането на отпадъчни води.орски басейнов район 

Предложените от анкетираните мерки за разрешаване на значимите проблеми пред 

управлението на водите в Черноморски район за басейново управление са изброените в  

Таблица 1 по възходящ ред. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ МЕРКИ 

  

Завишен контрол и санкции в заустването, бракониерството и торенето на земеделска 

продукция 

Финансиране на проекти за изграждане и реконструкция на ГПСОВ  

Изграждане и подновяване на ВиК мрежа с последващо пускане в експлоатация 

Почистване на деретата и укрепване на свлачищните зони 

Мониторинг 

Изменение и почистване на речните корита, диги и земеделските охранителни канали 

Предотвратяване на нови нерегламентирани сметища 

Координация между отговорните институции 

 

Таблица1 



 

 

 

За 45 от анкетираните с най-голям процент от изброените други значими проблеми, 

неидентифицирани сред посочените са: реализиране на по-стриктен контрол и санкции при 

обезлесяване на речните брегове, липсата на финансови средства в общините и по-точно 

регламентиране на задълженията на съответните отговорни институции при нанесени 

замърсявания и предизвикани наводнения.  

 

В сравнение с отправените предложения, в резултат на предходни допитвания през 

годините и във връзка с наблюдаваните климатични изменения (наднормени количества 

валежи, високи средни температури и др.), можем да отчетем все по-голям процент от 

предложени за включване в Доклада мерки, които са свързани с превенция от природни 

бедствия и ограничаване на щетите за населението и бизнеса (Фиг. 4). 

 

 

Фиг. 4 

 

 

 

  

 

 


