Участието на БДДР
в проект WATER

Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) се
включи в разработването на ръководство за мониторинг
на водите в рамките на WATER. Това, както и другите
ръководства, подготвени по проекта, ще бъдат в
улеснение на всички, имащи отношение към ефективното
управление на водите.
БДДР взе участие при разработването на техническите доклади, разработени в рамките на проект WATER за:
Проучване на стандартите на ЕС за качествените параметри на въздуха и водата и идентифициране на общи
параметри при мониторинга и дългосрочна обработка
Съвместимост на текущата GIS база данни за параметрите на околната среда с изискванията по INSPIRE
Анализ на европейските стандарти за количествени и
качествени показатели на водата
Анализ на мониторинговата мрежа по долното течение
на река Дунав в съответствие с различни критерии —
препоръки за по-ефективно прилагане на изискванията на
европейското законодателство
Ръководство за синхронизирани методи за мониторинг—
препоръки за интекалибрация
Доклад за интеркалибрация
Доклад за анализ на системата на подземните води и
състояние на качеството.
БДДР организира специална работна среща с
представители на областни и общински администрации по
поречието на Дунав в България. На тази среща бяха
представени дейностите по проекта, като специално
внимание беше обърнато на геоинформационния портал.
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Проект ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ НА
РЕКА ДУНАВ (WATER) e финансиран от Оперативна
програма за трансгранично сътрудничество Румъния –
България 2007-2013, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е развитие на интегриран подход при
количественото и качествено измерване на водите в
общия участък на река Дунав между България и Румъния.
Проектът е определен като стратегически, както за
Оперативна програма за трансгранично сътрудничество
Румъния – България 2007-2013, така и за прилагането на
Дунавската стратегия.
13 са партньорите по проекта от
двете страни, с водещ партньор
Министерство на околната
среда, водите и горите на
Румъния. От българска страна
партньори са Министерство на
околната среда и водите,
съвместно с Басейнова дирекция “Дунавски район”,
Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна
агенция за поддържане и проучване на река Дунав,
Национален институт по метеорология и хидрология и
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при
Българска академия на науките.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Проектът има за цел да подпомогне прилагането на
Стратегията за развитие на Дунавския район, като един
от стратегическите проекти за подобряване на качеството
на водите на река Дунав и чрез изграждането на обща
стратегия за управлението на водите по долното течение
на река Дунав. Проектът е част от съвместно разработване на област на сътрудничество, като се използват
човешките, природни и екологични ресурси и предимства
на двете страни по устойчив начин. Чрез проекта се цели
да се обединят хората, общностите и икономиките в
трансграничния регион България – Румъния.
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Чрез дейностите по WATER се цели да се създаде обща
система за управление и мониторинг на качеството на
водите при екстремни екологични условия (наводнения,
засушавания, инцидентни замърсявания от химически или
радиоактивни вещества), включително да се осигурят механизми за разпространение на данни и информация, необходими за регионално развитие на трансграничната област.
ДЕЙНОСТИТЕ В РАМКИТЕ
НА ПРОЕКТ WATER СА СВЪРЗАНИ С:
Приемане на стандартите на ЕС и принос към
изпълнението на достиженията на правото за събиране,
обработка и анализ на данните; Прилагане на Рамковата
директива за водите; Доставка на необходимото
оборудване; Синхронизация на методологиите за
мониторинг за Румъния и България; Интеркалибриране на
регионалните лаборатории за качеството на водата:
Сравнителни геодезически системи за наблюдение на
водното ниво; Подобряване на методите на прогнозиране
чрез разработване на общ модел на базата на
съвременните средства за комуникация между Румъния и
България; Персонал, обучен за работа с новото оборудване
и работа с новия софтуер за мониторинг и диагностика на
качеството. Повишаване на институционалния капацитет на
министерствата, агенциите и Националните институти.

Пространствени анализи за идентифициране на найдобрите райони за акумулиране на вода, презареждане и
създаване на зони за рибарство и екологични
туристически дейности; Ръководство за управление на
сушата; Пълно използване на резервите; Разработване на
нова технология за преработка на отпадъчни води и
кондициониране на радиоактивни утайки; Механизъм за
разпространяване на информация за регионалното
развитие на граничния регион; Нови процедури за
трансгранично сътрудничество чрез реализиране на геопортал; Подробен анализ на подпочвените води по
границата RO/BG; Информация и публичност и други.
КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ WATER
е създаден геоинформационен портал на адрес: http://
www.danube-water.ro/bg/. Порталът представя обширна
информация в реално време от измерванията на
автоматичните хидрометрични станции от двете страни на
Дунав. В портала се представят актуални прогнози,
резултат от получените и обработени данни. Полезна за
широката общественост е информацията от портала,
изготвяна на база прогностичните оценки за хидроложката
ситуация за съответни периоди и предупреждения за риск
от бързо покачване нивото на водата.
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