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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 

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  
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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 

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      Национален статистически институт  
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НСМВ 

НСМОС 

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 

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 
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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 

AQEM  

 

 

CPOM 

EFI 

EMPE 

EQR 

FAME  

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 
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FPOM 

FIDESS 

ICPDR  

IPS  

IPPC 

 

ISO 

JICA 

JDS 

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 12. 

ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ  

И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМИТЕ 

ОТ МЕРКИ И ДАННИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА 
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12.1. ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ 

12.1.1. По отношение на мерките, свързани със законодателството и 

международни ангажименти в областта на водите. 

   

Институция: Министерство на околната среда и водите 

Представлявано от: Министър 

Заместник: Ресорен заместник-министър 

Специализирано поделение: Дирекция „Управление на водите” 

Длъжност на лицето:  Директор на дирекция „Управление на водите” 

Адрес: 1000 София, бул. "Мария Луиза" № 22 

Телефони: 02/ 940 61 49 

Факс 02/ 986 48 48 

Ел. поща:  pgudzherov@moew.government.bg 

Уеб-сайт: www.moew.government.bg 

 

12.1.2. По отношение прилагането на ПУРБ и управлението на водите в 

Черноморски район. 

 

Институция: Басейнова дирекция „Черноморски район”  

Представлявано от: Директор 

Адрес: 9000 Варна, ул. ”Александър Дякович” № 33 

Телефони: 052/ 631 447 

Факс: 052/ 631 448 

Електронна поща:  bdvarna@bsbd.org 

Уеб-сайт: www.bsbd.org 

 

Лицата за връзки по отношение получаване на документация и информация за 

програмите от мерки и данните от мониторинга за Черноморски район са: 

 Директор на дирекция ”Планове и разрешителни”; 

 Началник отдел ”Планове”, дирекция ”Планове и разрешителни”; 

 Лицето отговарящо по Закона за достъп до обществена информация, дирекция 

”Планове и разрешителни”. 

 

12.2. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ И ДАННИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА 

 

 Планът за управление на речните басейни в Черноморски район е на разположение на 

обществеността и всички заинтересовани в централния офис на Басейнова дирекция 

”Черноморски район” (гр. Варна, ул. ”Александър Дякович” № 33), както и на интернет 

страницата на институцията www. bsbd.org в секция „ПУРБ”. 

  

Получаването да документация и информация за програмите от мерки, данните от 

мониторинга и всяка друга информация, касаеща Плана за управление на речните басейни се 

предоставя по реда за предоставяне на достъп до обществената информация съгласно Закона 

mailto:pgudzherov@moew.government.bg
mailto:bdvarna@bsbd.org
http://www.bsbd.org/
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за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 17 и чл. 26 и Закона за достъп до обществена 

информация (ЗДОИ), чл. 24. 

  

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са: 

 преглед на информацията – оригинал или копие; 

 устна справка; 

 копие на хартиен носител; 

 копие на технически носител (CD, DVD или по електронна поща). 

 

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление 

на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 28, ал.1 и ал. 2 от 

Закона за достъп до обществена информация, като то задължително трябва да съдържа: 

 трите имена, съответно нименовонието и седалището на заявителя; 

 описание на исканата информация; 

 предпочитана форма за предоставяне на исканата информация; 

 адрес за кореспонденция със заявителя. 

 

 Съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ заявленията за предоставяне на достъп до обществена 

информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след  

датата на регистриране.  

 Срокът може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата 

информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната 

подготовка. 

 Ако исканата информация засяга интересите на трети лица и е необходимо тяхното 

съгласие за предоставянето й, срокът може да бъде удължен, но не повече от 14 дни. В този 

срок се взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до исканата 

обществена информация, като писмено се уведомява заявителя за взетото решение. 

 Решението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:  

 степента на осигурения достъп до исканата информация;  

 срокът, в който е осигурен достъпът до исканата информация; 

 мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата информация;  

 формата, под която ще бъде предоставен достъпът; 

 разходите по предоставянето на достъп до исканата информация. 

 

 Достъпът до информация е безплатен, но се заплащат разходите по предоставяне на 

информацията. 

  

Достъпът до информация може да бъде отказан в случаите, когато: 

 исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в 

случаите, предвидени със закон, както и в случай, че е свързана с оперативната подготовка на 

актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или 

за органа, становища и консултации); 
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 достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие 

за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ 

обществен интерес; 

 исканата информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца. 

 

 Заявления за достъп до обществена информация се приемат: 

 в деловодството на Басейнова дирекция „Черноморски район”; 

 на факс: 052/ 631 448; 

 на е-mail: bdvarna@bsbd.org; 

 

 чрез писмо до централния офис на БДИБР на адрес:   

9000 Варна, ул. „Александър Дякович” № 33;  

 

 чрез писмо или на място в регионален офис на БДЧР в гр. Бургас на адрес:  

ул. „Филип Кутев“ № 13, тел.: 056/ 841 958; факс: 056/ 841 946; 

 

 чрез писмо или на място в регионален офис на БДЧР в гр. Шумен на адрес:  

ул. „Кирил и Методий" № 34, тел./факс: 054/ 800 907. 

 

 

Пълна информация за предоставянето на достъп до обществена информация може 

да получите и на тел.: 052/ 687 462, главен експерт, отговорен за предоставянето на достъп до 

обществена информация. 

 

Същата е налична и на сайта на БДЧР, секция „Достъп до обществена информация” 

на http://www.bsbd.org/bg/Info.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bdvarna@bsbd.org
http://www.bsbd.org/bg/Info.html

