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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

БАН  Българска академия на науките 

БВП 

БД 

Брутен вътрешен продукт 

Басейнова дирекция 

БДС 

БДЧР      

Брутна добавена стойност 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

БЕК Биологичен елемент за качество 

БИ Биотичен Индекс 

БИМФ Биотичен индекс за макрофитите  

БПК5      Биологична потребност от кислород за 5 денонощия 

БС Басейнов съвет 

ВЕЦ       Водна електрическа централа 

ВиК        Водоснабдяване и канализация 

ВСБ      Водно стопански баланс 

ВТ        Водно тяло 

ВХ Водоносен хоризонт 
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ГИС     Географска информационна система 

ГК        Градска канализация 

ГПСОВ   Градска пречиствателна станция 

ДКЕВР    Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

ДЕП Добър екологичен потенциал 

Е.Ж.     Еквивалент жител 

ЕИО Европейска икономическа общност 

ЕК        Европейска комисия  

ЕП Екологичен потенциал 

ЕПМ Експериментален пречиствателен модул 

ЕС        Европейски съюз 

ЗБР       Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ         Закон за водите 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗРА       Закон за рибарството и аквакултурите 

ЗС Заинтересовани страни  

ЗЗТ        Закон за защитените територии 

ИАОС   Изпълнителна агенция по околна среда 

ИВП     Институт по водни проблеми 

ИВТ Изкуствен воден обект 

КПКЗ    Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията 

МЗХ      Министерство на земеделието и храните 

МЗБ Макрозообентос 

МЕП Максимален екологичен потенциал 

МОСВ   Министерство на околната среда и водите 
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МП Мониторингов пункт 

МПС Моторно превозно средство 

МТ         Министерство на транспорта 

МРРБ    Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

МФ Макрофити 

НИМХ - БАН Национален институт по метеорология и хидрология към Българска академия 

на науките  

НСИ      

НСМВ 

НСМОС 

Национален статистически институт  

Национална система за мониторинг на водите 

Национална система за мониторинг на околната среда 

ОВ Отпадъчни води 

ОП Обществена поръчка 

ОПОС     Оперативна програма „Околна среда” 

ОПР Отчети за приходи и разходи 

ОПРСР  

ПАВ 

Оперативна програма „Развитие на селските райони” 

Полициклични ароматни въглеводороди 

ПДК    

ПИК 

Пределно допустими концентрации 

Процес на интеркалибрация 

ПоМ 

ПРЗ 

Програма от мерки 

Препарати за растителна защита 

ПС      Прагови стойности 

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПВТ     Подземно водно тяло 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 
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ПУРБ    План за управление на речния басейн 

РБ Речен басейн 

РБУ Район за басейново управление 

РГ         Работна група 

РДВ      Рамкова директива за водите 

РИ Референтен индекс (по макрофити) 

РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 

РР Разрешителни и регистри 

РС Релевантни стойности 

РФ  

СКОС 

Рибна фауна 

Стандарти за качество на околната среда 

СМВТ  Силно модифицирано водно тяло 

СОЗ Санитарно – охранителна зона 

СПСОВ Селищна пречиствателна станция за отпадъчни води 

ТИ Трофичен индекс (по макробезгръбначна фауна) 

ФБ Фитобентос  

ФП Фитопланктон 

ФХ  

ХМЕК 

Физико-химичен 

Хидроморфологични елементи за качество 

ХМС Хидроморфологично състояние 

ХПК 

ЧР 

Химическа потребност от кислород 

Черноморски район 

ЧРБУ Черноморски район за басейново управление 

ШО Широка общественост 
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AQEM  

 

 

CPOM 

EFI 

EMPE 

EQR 

FAME  

 

FPOM 

FIDESS 

ICPDR  

IPS  

IPPC 

 

ISO 

JICA 

JDS 

The development and testing of an Integrated Assessment System for 

Ecdogica/Quality of Streams and River throughout Europe using Bentic 

Macroinvertebrates 

Coarse Particular Organic Matter 

European Fish Index  

The European Monitoring and Evaluation Programme 

(Ecological quality ratios) 

Development, valuation and Implementation of standardised fish – based 

Assesment Method for Ecological stasus of europian rivers 

Fine Particular Organic Matter 

Fish-based Decision Support System 

International Commision for Protection of Danube River 

Index of polluosensitinty / Биотичен диатомен индекс 

Интегрирана превенция и контрол на замърсяването, съгласно Директива 

96/61/ЕС 

International Organization for Standardization 

Japaneese International Cooperation Agеncy 

Joint Danube River Survey 

M-AMBI Modified - Azit Marine Biotic Index 

SWIFT Screening methods for Water data InFormaTion 

TRIX  

WISE  

 

Trophical Index of dearine system / Трофичен индекс ( по фитопланктон) 

Water Information System for Europe (Информационна система за води на 

Европа) 
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РАЗДЕЛ 9.  

СПИСЪКНА МЕРКИТЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ С 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА 

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАНА  

(КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА) 
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 9.1.ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И КОНСУЛТАЦИИ 

Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район за басейново 

управление на водите е насочен към голям кръг от заинтересовани страни - общество, бизнес 

(индустриални предприятия и други водоползватели), общини, които имат ключова роля по 

изпълнението на програмата от мерки и постигането на добро състояние на повърхностни, 

подземни и крайбрежни морски води в ЧРБУ.  

Участието на всички икономически сектори и обществеността е от ключово значение 

за вземане на правилните решения как да се справим със значимите проблеми в управлението 

на водите. Всички заинтересовани среди, участващи в консултациите, имат своето място и 

ползи от изпълнението на плана, както и интерес към адекватното управление на водите. За 

цялостното изпълнение на Плана за управление са необходими съвместни координирани 

усилия на държавните институции, общинските и областни управи, неправителствените 

организации и водоползвателите. 

 

9.1.1. Нормативни изисквания и основания за участие на обществеността в 

изготвянето на ПУРБ 

Процесът на изготвяне на ПУРБ включва редица дейности, свързани с привличането на 

заинтересованите страни и широката общественост при подготовката му. При 

актуализирането на плановете за управление на речните басейни се осигурява информация на 

обществеността за планираните мерки и достигнатите резултати от тяхното прилагане (чл. 

168а и чл. 168г от Закона за водите и чл.14 от РДВ).  

За всеки район на басейново управление се публикуват и обявяват на обществеността, 

включително на водоползвателите, за консултации и писмени становища (чл. 168б, ал. 1): 

 График и работна програма за актуализация 

 Междинен преглед на установените проблеми свързани с управлението на водите         

 Актуализирания ПУРБ 2016-2021г.. 

За целите на активното включване на обществеността и консултациите, посочените 

документи се предоставят най-малко 6 месеца за писмени коментари и становища. 

Съгласно Глава десета, Раздел VII “Информиране на обществеността и консултации”, 

чл.168б, ал.2, т.3 ПУРБ трябва да е на разположение за потребителите на вода от частния и 

обществения сектор поне една година преди началото на периода, за който се отнася. 

В настоящият раздел на ПУРБ са представени в резюме проведените дейности по 

консултация с обществеността за разработване на ПУРБ и на цялостната концепция и 

стратегия на БДЧР в тази връзка. Специфичните резултати и изводи от осъществените 

консултации са включени в ПУРБ и в частност, в предложената програма от мерки. 

 

9.1.2.Стратегия на Басейнова дирекция „Черноморски район“ за консултациите с 

обществеността 

Основните стъпки, предприети от БДЧР във връзка с обществените консултации и 
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въвличането на заинтересованите страни в процеса на изготвяне на ПУРБ биха могли да бъдат 

разделени на пасивни (информиране) и активни (консултации и активно участие), както е 

предложено в Ръководството за участие на обществеността към РДВ, като те следват 

изискванията на РДВ и ЗВ относно темите и сроковете за консултиране. 

В процеса на консултиране при всяка една от задължителните три стъпки от 

разработването на ПУРБ Басейнова дирекция „Черноморски район“ се е стремила да  

информира своевременно, да консултира и пояснява и да поощрява активното участие на  

заинтересованите страни и обществеността в процеса на актуализацията на ПУРБ.  

За целите на информирането БДЧР: 

 поддържа официална интернет страница, където редовно публикува информация за 

отделните етапи и дейности от процеса на планиране 

 издава и разпространява информационни  и рекламни материали; 

 ръководи Информационен център за работа с деца, ученици, учители, НПО и др. 

представители от обществеността; 

 обявява в националните медии началото и края на кампаниите по консултация на 

всеки един от етапите на ПУРБ (ПУРН) в съответствие изискванията на чл.168 (б)(т.4) от ЗВ, 

както и отразява дейността си в електронните и традиционните медии. 

Във връзка с консултацията БДЧР: 

 е разработила и разполага със списък на всички заинтересовани страни в 

управлението на водите в Черноморския район за басейново управление 

 организира срещи-консултации със съответните групи заинтересовани страни, където 

представя отделните етапи от разработването/актуализацията на ПУРБ (респ. Плана за 

управление на риска от наводнения (ПУРН) и консултира с участниците своите дейности 

 експерти на Басейновата дирекция участват в тематични срещи, организирани от 

други институции  или организации, където представя отделните етапи на ПУРБ и ги 

консултира с присъстващата аудитория; 

 организира чествания на различните екологични празници, които използва като 

форум за дискусии и консултации със заинтересованите страни, в т.ч. с подрастващото 

поколение; 

 на всеки етап от актуализацията на ПУРБ (респ. ПУРН) организира заседания на 

Басейновия съвет, който е консултативен орган към Басейнова дирекция. 

Във връзка с активното участие, БДЧР: 

 изготвя и разпространява въпросници и анкети сред заинтересованите страни и 

широката общественост, като анализира резултатите и ги взима предвид при изготвяне на 

окончателните планови документи; 

 в шестмесечния срок на консултация на всеки от етапите провокира  получаването на 

мнения, становища, препоръки от страна на заинтересованите страни, като изготвя регистър 
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на постъпилите становища, анализира ги и ги взима предвид при изготвянето на 

окончателните планови документи. 

9.1.3.Консултации на отделните стъпки при актуализацията на ПУРБ 

Включването на широката общественост в процеса на обсъждане при актуализирането 

на Плана за управление на речните басейни на Черноморския район за басейново управление, 

е от важно значение за следните целеви групи: 

- Заинтересовани страни, които имат потенциал да влияят върху процеса на вземане на 

решения за управлението на водите: 

 

№ Целева група Участие в процеса 

1 Граждани, групи  

и/ или организации 

Тяхната дейност оказва силен ефект върху процеса и/или 

повлиява пряко или косвено на интересите им. 

2 Институции  

и/ или организации 

Те притежават нужните ресурси и компетентност, чрез които да 

се намесят в процеса на устойчиво управление на водите. 

3 Администрации  

и/ или организации 

Могат да контролират съответните инструменти, чрез които се 

прилага законодателството в областта на управление на водните 

ресурси. 

  

- Средства за масово осведомяване и НПО, които са основен гарант за публичността и 

прозрачността в процеса на устойчиво управление на водните ресурси: 

 

№ Целева група Участие в процеса 

1 Местни 

и/или регионални 

медии 

Основен комуникационен канал за популяризиране на 

дейността, те са и ключов фактор за успешното изпълнение на 

мерките за информация и публичност при процеса на 

актуализация на ПУРБ. 

2 Представители на  

неправителствения 

сектор 

Партньорството с тях повишава ефективността на изпълнение 

на заложените дейности, както и допринася за по-пълноценната 

информираност на широката общественост. 

 

9.1.3.1. Консултация по Графика и Работната програма на ПУРБ  

  С цел създаване на организация при актуализацията на Плана за управление на речните 

басейни и за разработване на Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски 

район за басейново управление и осигуряване на възможност за консултация с 

обществеността и заинтерисованите страни от разработването на ПУРБ и ПУРН в 

съответствие с чл.168б и чл.146о от Закона за водите са изготвени График и Работна програма 

за ПУРБ и ПУРН за Черноморски район за периода 2016 – 2021 г.  

 Основната цел на Работната програма е информиране на обществеността за 

предстоящите дейности по изготвянето на плановите документи и създаване на организация 
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за изпълнението на ПУРБ. Определени са необходимите дейности за актуализацията на ПУРБ 

и разработването на ПУРН и срокове, в които е необходимо и възможно да се изпълнят. 

Извършена е оценка за възможността Басейнова дирекция „Черноморски район” сама да 

изпълни дейностите или е необходима помощ от външни консултанти. 

 Работната програма на ПУРБ и Графикът с мерките за консултация със 

заинтересованите страни е изготвен и публикуван на официалните интернет страници на 

БДЧР и МОСВ на 22 декември 2011 година. (Приложение 9.1 и Приложение 9.2 ).  

Указано е, че всяко заинтересовани лице може да изпрати становище по 

публикуваните документи в 6-месечния срок на консултация по обикновена и електронна 

поща, да внесе в деловодството или по факс. В срока на консултация по Графика и Работната 

програма в БДЧР не са входирани становища или коментари. 

 В периода 21-28.05.2013 г., в градовете Варна, Бургас и Шумен се проведоха срещи -

консултации със заинтересованите страни и обществеността по напредъка при изпълнението 

на Програмата от мерки към Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски 

район. Срещите се организираха във връзка с включване на обществеността в процеса на 

планиране и изпълнение на Програмата от мерки към ПУРБ. Беше представена работната 

програма за актуализация на Плана и графика за консултации с обществеността и 

заинтересованите страни. Дневният ред, изнесените презентации и снимков материал е 

публикуван на официалната интернет страница на БДЧР, в секция ПУРБ, ПУРБ 2010-2015 

год., Програма от мерки: http://www.bsbd.org/bg/index_bg_4671000.html. 

 

9.1.3.2. Консултация по Междинния преглед на значимите проблеми в 

управлението на водите 

БДЧР разработи 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.  

На 30 октомври 2014 г. в гр. Варна, беше проведено ХХII - то редовно заседание на 

Басейновия съвет, консултативен орган към БДЧР. На заседанието присъстваха 26 от 

членовете на Басейновия съвет, сред които представители на областни и общински 

администрации, регионални структури на Министерство на вътрешните работи, 

Министерство на здравеопазването, ВиК - дружества, Българска академия на науките и висши 

учебни заведения, фирми водоползватели и неправителствени организации. В третият мандат 

на съвета 2/3 от участниците са нови членове.  

Присъстващите бяха запознати с елементи от Доклада, чрез изнесената  презентация на 

тема: „Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в Черноморски 

район за басейново управление на водите”. По време на заседанието членовете на Басейновия 

съвет получиха за попълване Анкета с проучващи въпроси, част от които бяха свързани с 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Prilojeniq/Prilolejenie%209.%201_%20Grafik_PURB_II_BSBD.xls
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Prilojeniq/Prilojenie%209.%202_konsultacii_PURN_PURB.pdf
http://www.bsbd.org/bg/index_bg_4671000.html
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изготвения Доклад „Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в 

Черноморски район за басейново управление на водите”.  

Съгласно чл. 168 б, ал. 3 и ал. 4, както и чл. 168 в от Закона за водите, Докладът беше 

публикуван на 12.12.2014 г. за коментари и писмени становища за срок от шест месеца, на 

официалната интернет страница на Басейнова дирекция „Черноморски район“: 

http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5586363.html. Съобщението, че е обявена информацията 

публикувахме в два централни ежедневника (вестник „24 часа“ и вестник „Труд“) и в 

електронните средства за масова информация. 

Целта на доклада с идентифициране на значимите проблеми в управлението на водите 

в Черноморски басейнов район е да се представят за обсъждане на обществеността идеи за 

това как да се справим с проблемите на ниво басейново управление, като се очакват и 

предложения за мерки за постигане и поддържане на добро състояние на водите - етап от 

подготовката на ПУРБ и Програма от мерки.  

На 12 и 13 февруари 2015 г. беше организирана от Прозрачни планини и WWF 

работна среща във връзка с актуализация на Плановете за управление на речните басейни на 

тема: „Работна среща за бъдещето на реките ни!” между МОСВ, басейновите дирекции, 

неправителствени организации с екологична насоченост, рибарски сдружения и клубове, 

клубове по воден туризъм (каяк, рафтинг), граждани са представени резултатите от  

изготвения „Междинен преглед”. На срещата присъстващите организации са окуражени за 

активност в периода на консултацията. Срещата е излъчвана на живо онлайн, а видео запис от 

двата дена е достъпен в канала на Прозрачни планини в youtube. Това е позволило голяма част 

от останалите заинтересовани страни, които не са били поканени или не са имали възможност 

за участват в семинара, да се информират. Повече материали от срещата са налични на 

http://prozrachniplanini.org/discussion/view/50/146.  

На 21 март 2015 г., в гр. Варна, по повод отбелязването на Световния ден на водата,  

беше организирана и се проведе кръгла маса - дискусия на тема: „Вода и устойчиво 

развитие”. На нея участваха студенти от Факултета по Морски науки и екология към 

Технически университет – Варна.  

В събитието се включиха 29 бакалаври, двама от техните ръководители и Декана на 

факултета - доц. д-р инж. Николай Минчев. Темите, които се обсъдиха, касаеха основно 

проблемите, свързани със замърсяване на Черноморското крайбрежие. Студентите изказаха 

мнения и дадоха предложения за опазване чистотата на морските води и биоразнообразието в 

района. На присъстващите студенти бяха раздадени Анкети (Приложение 9.3 ). 

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” беше 

изготвена  Анкета.  

Над 300 бр. анкети бяха рзпространени от БДЧР. Обхванати бяха групи 

заинтересовани страни с различна степен на информираност в областта на управлението на 

водите:  

http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5586363.html
https://www.youtube.com/channel/UCe1mWyV-rVKmf_nXnr-ng5Q
http://prozrachniplanini.org/discussion/view/50/146
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Prilojeniq/Prilojenie%209.%203_Vaprosnik%20BD-Varna%20-%20Promeni.pdf
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 56 анкети с проучващи въпроси бяха предоставени на членовете на Басейновия 

съвет (по време на XXII-то редовно заседание, както и изпратени на адрес и по електронна 

поща с Протокола от заседанието), преди окончателното завършване на Доклада 

 30 анкети получиха участниците в провелата се кръгла маса – дискусия със 

студенти от Технически университет – Варна, в периода на обществено обсъждане на 

Доклада; 

 71 анкети бяха изпратени във връзка с подготвяната Екологична оценка; 

 над 50 анкети бяха разпространени чрез текуща кореспонденция с 

водоползватели, институции и граждани, отново в периода на обществено обсъждане на 

Доклада. 

От общо 150 разпространени Анкети, в рамките на проведеното обществено 

обсъждане, в БДЧР се върнаха ½ попълнени анкетни форми, които бяха обработени, а 

резултатите им анализирани и онагледени в Приложение 9.4. към документа.   

Министерството на околната среда и водите инициира единна национална 

комуникационна стратегия „Планове за управление на речните басейни 2016-2022 г.“. В 

периода 01.11.2014 г. – 31.12.2014 г. се проведе национална комуникационна стратегия 

„Планове за управление на речните басейни 2016-2022 г.“. Целта на кампанията беше да 

предостави повече информация на медиите, относно същността на ползите за обществеността 

от прилагане на ПУРБ. 

Сред положителните резултати бяха постигнати: 

 информиране на широкатра общественост за предстоящите етапи от актуализацията 

на ПУРБ 

 иницииране на констуктивен диалог с всички ЗС; 

 провокиране на медиите, да потърсят сами диалог, свързан с ползите и очакванията от 

реализиране на ПУРБ. 

 

Четирите Басейнови дирекции се включиха със следните допълнителни активности: 

 споделяне на информацията на групите във Facebook, където има създадени такива; 

 участие с материали при изготвянето на виртуална брошура; 

 участие на директорите в откриващата пресконференция на 04.11.2014 г., в гр. 

Пловдив; 

 публикуване на всички инициативи на сайтовете на БД, в изградените за целта секции: 

на челната интернет страница на БДЧР – www. bsbd.org беше обявен Доклада за 

становища и писмени коментари. В съществуващата секция “ПУРБ”, с обособени под-

секции, беше актуализирана информацията с последните публикувани документи 

(http://www.bsbd.org/v2/bg/index.html?offset=18). На официалната интернет страница 

на БДЧР беше качен банер за публикуване на наличната в сайта на МОСВ 

информация (http://www.bsbd.org/v2/bg/page_3078744.html). 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Prilojeniq/Prilojenie%209.%204_Rezultati%20ot%20konsultaciite.doc
http://www.bsbd.org/v2/bg/index.html?offset=18
http://www.bsbd.org/v2/bg/page_3078744.html
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 участие в разработването на унифицирана форма за картите на проблемните райони по места, 

идентифицирани в Доклада „Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на 

водите в Черноморски район за басейново управление на водите”: 

 

   

 

 изготвяне на мониторинг за края на кампанията: 

Прессъобщения, разпространени до средствата за масово осведомяване: 
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31.10.2014г.: 

- http://www.moreto.net/novini.php?n=268965&p=5 

- http://www.skat.bg/preda.php?predID=26 

- http://www.focus-news.net/news/2014/10/30/1983602/baseynova-direktsiya-za-

chernomorski-rayon-varna-provezhda-zasedanie-na-baseynov-savet.html 

- http://www.chernomore.bg/varna/2014-10-30/razrabotvat-plan-za-upravlenie-na-riska-ot-

navodneniya 

- http://www.chernomore.bg/media/newspaper/2014-10-31.pdf 

11.11.2014г.: 

- http://www.moreto.net/novini.php?n=270352&p=1 

- http://www.cherno-more.tv/index.php/component/content/article/1-c-misc/12-misc-news 

- http://bnr.bg/varna/noviat-den/broadcast?page_1_2=2 

12.11.2014г. - Вестник „24 h” и „Труд”. 

 

Медийно участие на Директора и ключови експерти от страна на БДЧР:  

14.11.2014г. - 02.12.2014г.: 

- Интервю на  Десислава Консулова, директор дирекция «Планове и разрешителни» 

- Интервю на Атанас Канавров, гл. експерт от Дирекция «Контрол» 

- Интервю на Явор Димитров, Директор на БДЧР (http://bnr.bg/shumen/chasut-na-

reportera/broadcast). 

Интервю на Явор Димитров, Директор на БДЧР. 

 

9.1.3.3. Консултация по проекта на ПУРБ 

Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) обобщава, надгражда и доразвива 

резултатите от дейностите в първия планов период 2010-2015 г. за постигане на добро 

екологично състояние на водните тела, като основната му цел е да осигури рамка за 

съхранение и подобряване на водните тела. ПУРБ в Черноморски район е насочен към голям 

кръг от заинтересовани страни - общество, бизнес (индустриални предприятия и други 

водоползватели), общини, които имат ключова роля по изпълнението на програмата от мерки 

и постигането на добро състояние на повърхностни, подземни и крайбрежни морски води в 

Черноморски район за басейново управление. 

На основание чл. 168б от Закона за водите, Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

обяви на обществеността за консултации и писмени становища, Проектът на План за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите с 

период на действие 2016-2021г., считано от 1 декември 2015г. През 2016 г. БДЧР стартира 

провеждането на кампания със заинтересованите страни и обществеността по обсъждане 

проекта на ПУРБ. В периода на консултациите и съобразно изготвения времеви график, бяха 

проведени над 15 срещи, в т.ч.: 

http://www.moreto.net/novini.php?n=268965&p=5
http://www.skat.bg/preda.php?predID=26
http://www.focus-news.net/news/2014/10/30/1983602/baseynova-direktsiya-za-chernomorski-rayon-varna-provezhda-zasedanie-na-baseynov-savet.html
http://www.focus-news.net/news/2014/10/30/1983602/baseynova-direktsiya-za-chernomorski-rayon-varna-provezhda-zasedanie-na-baseynov-savet.html
http://www.chernomore.bg/varna/2014-10-30/razrabotvat-plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya
http://www.chernomore.bg/varna/2014-10-30/razrabotvat-plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya
http://www.chernomore.bg/media/newspaper/2014-10-31.pdf
http://www.moreto.net/novini.php?n=270352&p=1
http://www.cherno-more.tv/index.php/component/content/article/1-c-misc/12-misc-news
http://bnr.bg/varna/noviat-den/broadcast?page_1_2=2
http://bnr.bg/shumen/chasut-na-reportera/broadcast
http://bnr.bg/shumen/chasut-na-reportera/broadcast
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 На регионално ниво – 4 срещи (фиг. 9.1) 

 

 23.03.2016 г., гр. Варна 

  25.03.2016 г., гр. Шумен 

 

 29.03.2016 г., гр. Бургас 
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30.03.2016 г., гр. Варна  

Фиг. 9.1. 

 

 По министерства: МЗХ, МРРБ, МОСВ, МЕ, МЗ, БСК (фиг. 9.2). 

 

  

Фиг. 9.2 

 

Проектът на актуализирания ПУРБ беше публикуван на официалната интернет 

страницата на БДЧР: http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5493788.html. 

По време на регионалните срещи във Варна, Бургас и Шумен, както и на срещите по 

министерства бяха раздадени информационни материали – анкета (Приложение 9.5.) и 

брошура (Приложение 9.6.) (фиг. 9.3). На БДЧР бяха върнати 115 попълнени анкети. 

http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5493788.html
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Фиг. 9.3 

В изпълнение на изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ                                   

бр. 12/12.02.2016 г.) е изготвена Екологична оценка на проект на Плана за управление на 

речните басейни (ПУРБ) в Черноморски район за басейново управление  2016-2021 г. 

Съобщението до заинтересованите лица и общественост за провеждане на консултации по 

Доклада за Екологична оценка беше публикувано на интернет страницата на басейнова 

дирекция „Черноморски район“ и МОСВ. Крайната дата за изразяване на становища беше 

30.11.2016 г. включително.  

На 01.12.2016 г. от 10.30 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“                         

гр. Варна, се проведе обществено обсъждане на доклада за Екологична оценка, Доклада за 

ОСВ и всички приложения към него и проекта на ПУРБ в Черноморски РБУ, с което 

приключи процеса на обществени консултации по проекта на ПУРБ. 

 

9.2. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУРБ СЛЕД ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 

В резултат от проведените обществени консултации в БДЧР постъпиха над 40 бр. 

писмени становища, на база на които бяха извършени следните промени:  

 Допълване на Програмата с нови мерки; 

 Отпадане на съществуващи мерки в хода на консултациите  

 Преформулиране на съществуващи мерки; 

 Прехвърляне на мерки от проекта на ПУРБ в ПУРН и обратно, в зависимост от 

основните цели които ще бъдат постигнати в резултат на от изпълнението на мерките.   
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 Допълнение и конкретизиране на местата на прилагане на мерки; 

 Допълване и конкретизиране на отговорните институции; 

 Прецизиране на стойността за реализиране на мерките. 

 

Получените в периода на обществените обсъждания писмени становища са отразени в 

таблична форма в Приложение № 9.7. 

  В хода на процедурата по екологична оценка са проведени консултации със 

заинтересованите страни, в т.ч. обществено обсъждане, резултатите от които са съобразени 

мотивирано и по подходящ начин в документацията по екологична оценка. Не са получени 

отрицателни становища и възражения, в т.ч. по законосъобразност, по време на 

консултациите. Със становище по Екологична оценка №6-2/2016г. на ПУРБ 2016-2021г. на 

ЧРБУ, Планът е съгласуван от компетентния орган, като всички определени в Становището 

мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на 

предполагаемите неблагоприятни последствия са съобразени и отразени в окончателния План 

за управление на речните басейни в ЧРБУ 2016-2021г. 

 

9.3. СЪГЛАСУВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ С 

РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПУРН 
 

Директива 2007/60/ЕС за наводненията изисква съгласуване на прилагането й с Рамкова 

директива за водите 2000/60/ЕС, като се осъществява обмен на информация и съвместни 

действия при разработването на Плановете за управление на риска от наводнения и 

актуализацията на Плана за управление на речните басейни. 

С цел създаване на организация при актуализацията на Плана за управление на речните 

басейни и за разработване на Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски 

район за басейново управление и осигуряване, в т.ч. и съгласуваност на консултациите с 

обществеността и заинтересованите страни в хода на разработването на ПУРБ и ПУРН, в 

съответствие с чл.168б и чл.146о от Закона за водите са изготвени График и работна програма 

на ПУРБ и мерки за консултация със заинтересованите страни по ПУРБ и ПУРН за 

Черноморски район за периода 2016 – 2021 г.  

Синхронизирането на двата плана се извършва както по отношение на използваната 

информацията и данни, които се събират и анализират в БДЧР, така и по отношение на 

консултациите с обществеността и заинтересованите страни. 

Обществените консултации по проекта на ПУРБ (2016-2021г.) се съвместиха с 

консултациите по екологичната оценка на проекта на плана, и координираха с консултациите 

по проекта на Плана за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново 

управление на водите и проекта на Морска стратегия на РБългария.  

  Първата среща за представяне на проекта на плана се състоя на 23.03.2016 г. в град 

Варна, зала „Варна“ на Община Варна. Участие в срещата взеха 52 представители на общини, 

областни администрации, регионални подразделения на държавни институции, 

водоползватели, медии и граждани. На срещата присъства и заместник министъра на околната 

среда и водите. 
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Втората среща за представяне на проекта на плана се състоя на 25.03.2016 г. в 

гр.Шумен, заседателна зала на Областна администрация Шумен. Участие в срещата взеха 33 

представители на общини, областни администрации, регионални подразделения на държавни 

институции, водоползватели, медии и граждани. 

Третата среща за представяне на проекта на плана се състоя на 29.03.2016 г. в град 

Бургас, заседателна зала на Областна администрация Бургас. Участие в срещата взеха 42 

представители на общини, областни администрации, регионални подразделения на държавни 

институции, водоползватели, медии и граждани. 

Четвъртата среща за представяне на проекта на плана се състоя на 30.03.2016 г. в град 

Варна, конферентната зала на РИОСВ-Варна. Участие в срещата взеха 26 експерти и 

представители на бизнеса. 

Планът за управление на речните басейни (2016-2021г.), програмата от мерки към него , 

екологичната оценка, оценката на съвместимостта и резултатите от консултациите по проекта 

на ПУРБ бяха представени на 26-то и 27-о заседание на Басейновия съвет към БДЧР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


