
Очакваме всеки, който е съпричастен 

към състоянието и управлението на 

водите в Дунавски басейн, да изпрати 

своето мнение, становище или предло-

жение по предпочитан начин: 

по пощата: 

на адрес град Плевен, 

ул.”Чаталджа” № 60 

 

по електронна поща  

на адрес dunаvbd@bddr.org 

 

чрез формата за обратна 

връзка на интернет стра-

ницата на Басейнова ди-

рекция “Дунавски район” 

www.bd-dunav.org   

В началото на месец декември 2015 г. Басейнова 
дирекция „Дунавски район“ (БДДР) публикува 
Проект на актуализиран План за управление на 
речните басейни (ПУРБ) с период на действие 
2016-2021 г. В съответствие с Рамковата дирек-
тива за водите, ПУРБ се преразглежда и актуали-
зира на всеки шест години и има за цел устойчи-
во ползване на водните ресурси.  

Проектът на актуализиран ПУРБ е на разпо-
ложение на всички заинтересовани страни за 
консултации, становища и предложения до 
1.08.2016 г.  

През месец февруари 2016 г. БДДР публикува 
проект на План за управление на риска от навод-
нения (ПУРН), с период на действие 2016—2021 
г. ПУРН е нов инструмент за намаляване на рис-
ка от наводнения и чрез него се прилага подход 
към дългосрочно планиране на мерките за нама-
ляване на риска от наводнения и неблагоприят-
ните последици по отношение на човешкото 
здраве, стопанска дейност, околната среда и кул-
турното наследство.  

Проектът на ПУРН е на разположение на 
всички заинтересовани страни за консулта-
ции, становища и предложения до 31.08.2016 г.  

Обществени консултации  

Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район  

за басейново управление 2016—2021 г.  

и Проект на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район  

за басейново управление 2016—2021 г.  

mailto:dunavpurb@bddr.org


Денят на Дунав 

Денят на Дунав се отбелязва на 29 юни – 

датата, на която е подписана Конвенцията за 

опазване на река Дунав. Чрез различни иници-

ативи се показва жизненоважната роля на ре-

ка Дунав и нейните притоци. Мисията на Деня 

на Дунав е да привлече вниманието към значе-

нието и опазването на реката и притоците й.  

Мотото на кампанията и през тази година е 

„Бъди активен“, като по този начин се насър-

чава участието във всички дейности, които 

биха могли да допринесат за опазването на Ду-

нав и притоците й.  

Всяка година по повод 29 юни се изразява 

връзката на живеещите в Дунавския басейн с 

тяхната река чрез различни форуми, кръгли 

маси, семинари и работни срещи, образовател-

ни, спортни или творчески надпревари, инова-

тивни екологични ателието и изложби, кон-

церти и много други. Чрез разнообразието от 

прояви се цели да се покаже активността и 

грижата за опазването на околната среда и ре-

ка Дунав в ежедневието.  

ДЕНЯТ НА ДУНАВ ЦЕЛИ ДА:  

Засили усещането на жителите, че споделят 
един речен басейн и следователно са зависими 
от него и помежду си. 

Представи река Дунав като естествена и ис-
торическа връзка между народите в Европа и 
напомни, че всички трябва да се грижим за опаз-
ването й. 

Вдъхнови и предизвика дейности за поддържа-
нето и подобряването на опазването на екосис-
темите в Дунавския басейн. 

Дунав е втората по големина река в Евро-

па. Тя и притоците й са една от най-

важните речни системи в Европа. Басейнът 

й заема 817 000 км ², реката има 120 основни 

притока и много повече по-малки и така 

формира огромен водосборен басейн.  

Дунав преминава през 10 държави, събира 

води от още 9 и така свързва общо 19 държави 

и 81 милиона души от Германия, Австрия, Че-

хия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, 

Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Ру-

мъния, България, Молдова, Украйна, Швейца-

рия, Италия, Полша, Македония и Албания. 

Дунав и прилежащите му територии са 

местообитание на множество растителни 

и животински видове. Голям е броят и на 

птиците, които живеят край река Дунав. 

Над 45 вида сладководна риба плуват в ней-

ната делта. Влажните зони на река Дунав 

осигуряват не само дом и прехрана на мно-

гобройните животински видове. Те имат 

важната роля да спомагат за естественото 

пречистване на част от водите на реката. 

КАК МОЖЕМ ДА УЧАСТВАМЕ 
В ОПАЗВАНЕТО НА РЕКА ДУНАВ? 

При всяко ползване на вода да се замислим за 
опазването й от замърсяване и ефективното 
й използване.  

Да почистим и да не замърсяваме с битови 
отпадъци речните корита.  

Да участваме активно в дейностите, свърза-
ни с управлението на водите, на защитените 
територии и на защитените зони.   

Да участваме и изразяваме мнения и препоръ-
ки при обществени консултации и обсъжда-
ния, свързани с разработването и прилагането 
на стратегически документи за управлението 
на водите (ПУРБ и ПУРН), на защитените 
територии и на защитените зони. 


