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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
 

ДУНАВСКИ  РАЙОН  С  ЦЕНТЪР  ПЛЕВЕН 
БАСЕЙНОВА  ДИРЕКЦИЯ 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

от 

проведена среща за консултация със заинтересованите страни по проекта на 

Плана за управление на речните басейни в Дунавския район 

 

Дата: 15 май, 2009 г. 
Място: гр. Русе 

Информационен център на РИОСВ – Русе 

Тема: “Съгласен ли си с програмата от мерки за твоето поречие?” 

 
На 15 май 2009 г., в информационния център на РИОСВ - Русе, се проведе 

втора среща за консултации със заинтересованите страни по проекта на Плана за 

управление на речните басейни (ПУРБ), на тема “Съгласен ли си с програмата от 

мерки за твоето поречие?” за поречие Русенски Лом и Добруджанските реки. 

На срещата бяха поканени 84 представители на държавната и местната 

администрации, представители на регионалните структури на МОСВ, МРРБ, 

МЗХП, водоползватели, неправителствени организации (Съгласно Приложение 1), 

както и журналисти от района. Присъстваха 24 представители на поканените 

заинтересовани страни. 

Срещата бе открита от г-н Тошко Тодоров, директор на Басейнова дирекция 

Дунавски район (БДДР), който припомни, че Дирекцията разработи и публикува 

проект на План за управление на речните басейни в Дунавския район, чийто 

основни цели са устойчивото ползване на водните ресурси и постигането на добро 

състояние на всички води. Г-н Тодоров подчерта, че съгласно чл. 14 от Рамковата 

директива по водите, страната ни и органът за управление осигуряват за всеки 

район с басейново управление публикуването и предоставянето за коментари на 

обществеността и потребителите проекта на План за управление на речния басейн. 

В изпълнение на тези разпоредби Басейнова дирекция Дунавски район ще 

проведе в периода 22.12.2008 – 22.06.2009 г. консултации със заинтересованите 

страни за всяко едно от поречията в нейния район. “За нас е от особено значение да 

си сътрудничим активно и ще се радваме днес, в хода на днешната среща, или до 22 

юни да получим Вашите становища и предложения”, каза г-н Тодоров.  

В заключение Директорът благодари за присъствието на всички, изрази 

надежда за активно участие в работните групи в дискусията за Програмата от мерки 

и пожела ползотворна работа. 
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Съгласно дневния ред (Приложение 2), г-ца Поля Кръстева – мл. експерт 

“Връзки с обществеността”, представи презентация на тема “Стратегия за 

консултация с обществеността в Дунавски район за проекта на ПУРБ”. 
Представена бе информация за публикуването на проекта на ПУРБ, както и целите 

и задачите, които стоят пред БДДР за информиране на обществеността по проекта 

на ПУРБ. Изброени бяха всички канали, чрез които заинтересованите страни и 

широката общественост могат да научат повече за Плана. 

Споменато бе, че на интернет страницата е създадена нова секция – ПУРБ, в 

която може да бъде намерен пълният текст на проекта на Плана, както и всички 

приложения. На страницата на МОСВ също могат да бъдат намерени проектите на 

ПУРБ за четирите дирекции, а така също може да се участва в организиран форум 

по темата. 

Подчертана бе и ролята на медиите в процеса на информиране – г-ца 

Кръстева изрази задоволство от присъствието и интереса на русенските журналисти 

към срещата. Акцент в презентацията беше необходимостта от становища и 

предложения по проекта на Плана, за да може да се постигне един оптимален 

вариант. Изброени бяха възможностите за обратна връзка за мненията на 

гражданите и юридическите лица по ПУРБ – на адреса на дирекцията, на 

електронната поща на дирекцията, по факс, във форума на МОСВ, както и на 

организираната среща. Участието на всички заинтересовани страни в процеса на 

подобряването на състоянието на водите е от огромно значение, каза в заключение  

Поля Кръстева. 

В съответствие с дневния ред, думата след това бе дадена на инж. Данка 

Маринова – началник на отдел “Планиране и стопанисване, за да представи 

проекта на Плана за управление на речните басейни и предложението за 

Програмата от мерки за поречие Русенски Лом и Добруджанските реки.  
В първата презентация бе изяснена целта на ПУРБ, съдържанието му (кратко 

описание на всичките раздели), направена бе характеристика на района за 

басейново управление, посочени бяха установените значими проблеми в 

управлението на водите, както и състоянието на водите в Дунавския район за 

басейново управление. Г-жа Маринова представи целите за опазване на водите: 
- За повърхностните води – постигане на добро екологично и добро химично състояние до 2015 

г.; 
- За подземните води – добро химично състояние и добро количествено състояние до 2015 г.; 
- За изкуствени и силно модифицирани водни тела – добър екологичен потенциал и добро 

химично състояние до 2015 г. 
За постигане на целите за опазване на околната среда са разработени предложения 

за Програма от мерки, обясни инж. Маринова, които включват: 
- Базисни мерки 

- Допълнителни мерки  

- Превантивни мерки 

Бе разяснено какво предвижда всяка една от мерките. 

За базисни мерки, определени за Дунавския район за басейново управление: 
- Изграждане на нови ПСОВ за населени места с над 10 000 е.ж. до 2010 г. –167 Евро/е.ж. 

- Изграждане на нови ПСОВ за населени места от 2 000 до 10 000 е.ж. до 2014 г. - 342 Евро/е.ж. 

- Изграждане на нова канализационна мрежа за населени места над 10 000 е.ж. до 2010 г. - 149 
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Евро/е.ж. 

- Изграждане на нова канализационна мрежа за населени места 2 000 до 10 000 е.ж. - 502 Евро/е.ж., 

 

прогнозната стойност е 675 676 158 Евро/1 317 568 508 лв. 

Във втората част инж. Маринова представи основните характеристики на 

поречие Русенски Лом и Дунавски Добружански реки, анализ на резултатите от 

проведените срещи със заинтересованите страни през 2007 г. за установени значими 

проблеми, както и мерките за решаването им. В табличен вид бяха показани 

предложенията за програмите от мерки за постигане на добро състояние на 

повърхностните и подземните води за Русенски Лом и Дунавските Добруджански 

реки, както и общата стойност на планираните мерки за канализации и 

пречиствателни станции – 194 238 581,55 лв. 

След обявената почивка, съгласно дневния ред, се проведоха дискусии по 

групи. Осигурени бяха информационни материали в картен и табличен вид. Г-жа 

Маринова представи експертите на БДДР, които да бъдат в помощ и да отговарят на 

поставените въпроси: 

1. инж. Любомира Пелова – за състоянието и програмата от мерки за повърхностни 

води;  

2. инж. Гертруда Микова – за състоянието и програмата от мерки на подземни 

води; 

3. инж. Милена Гешкова – за мониторинговите програми. 

На присъстващите бе осигурена и възможността да запишат своите 

предложения в специално подготвени форми и да ги предадат или изпратят до 

Дирекцията. 

В резултат на проведените дискусии и предоставената възможност за 

предложения са постъпили три становища и предложения (Приложение 3). 

На участниците в срещата бяха раздадени и информационни материали, 

свързани с ПУРБ и дейността на дирекцията: 

• Информационна брошура за ПУРБ; 

• CD с проекта на ПУРБ; 

• Годишен бюлетин за дейността на БДДР за 2008 г. 
След дискусиите на участниците бе предложена анкета, резултатите от която 

са обобщени в Приложение 4. 

В заключение инж. Маринова благодари на заинтересованите страни за 

присъствието и за участието в дискусиите. Тя подчерта, че малкото предложения 

вероятно се дължат на факта, че не всички участници са запознати с проекта на 

ПУРБ и припомни, че той може да бъде намерен както в предоставените CD-та, 

така и на интернет страниците на БДДР и МОСВ. Г-жа Маринова изрази надежда, 

че до 22 юни заинтересованите страни ще изпратят своите предложения и 

становища и припомни начините за това – на адрес, по факс или на електронна 

поща, и с това срещата със заинтересованите страни за консултации по проекта на 

ПУРБ за поречие Русенски Лом и Добруджанските реки бе закрита. 
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Приложение 1: Списък на поканените заинтересовани страни за участие в срещата 

Приложение 2: Дневен ред на срещата 

Приложение 3: Постъпили становища и предложения 

Приложение 4: Резултати от проведената анкeта със заинтересованите страни 

 

Изготвил: 

Поля Кръстева 

Мл. експерт ВО 

 

Съгласувал: 

Данка Маринова 

Началник на отдел „Планиране и стопанисване” 

 

 
СПИСЪК НА ПОКАНЕНИТЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩАТА 

 
I. Области 

1. Областен управител на Област Разград  

2. Областен управител на Област Русе 

3. Областен управител на Област Силистра 

4. Областен управител на Област Търговище 

II. Общини 

5. Община Завет 

6. Община Исперих 

7. Община Кубрат 

8. Община Лозница 

9. Община Разград 

10. Община Самуил 

11. Община Цар Калоян 

12. Община Ветово 

13. Община Две могили 

14. Община Иваново 

15. Община Алфатар 

16. Община Главиница 

17. Община Дулово 

18. Община Кайнарджа 

19. Община Тутракан 

20. Община Опака 

21. Община Попово 

22. Община Борово 

23. Община Русе 

24. Община Сливо поле 

25. Община Силистра 

26. Община Ситово 

III.Регионални Дирекции „Хидромелиорации” 

27. РД “Хидромелиорации” – Търговище 

IV. Областни Дирекции „Земеделие и гори” 

28. ОД “Земеделие и гори”- Русе 
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29. ОД “Земеделие и гори”- Силистра 

30. ОД “Земеделие и гори”- Разград 

31. ОД “Земеделие и гори”- Търговище 

V. Областни служби за съвети в земеделието 

32. Областна служба за съвети в земеделието /ОССЗ/  - Русе 

33. Областна служба за съвети в земеделието /ОССЗ/  - Силистра 

34. Областна служба за съвети в земеделието /ОССЗ/  - Разград 

VI. Регионални структури към Държавната Агенция по горите 

35. Регионално управление на горите РУГ - Русе  

 

VII. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

36. ИАРА - Отдел "Рибарство, аквакултури и контрол" – Русе 

37. ИАРА - Отдел "Рибарство, аквакултури и контрол" – Разград 

38. ИАРА - Отдел "Рибарство, аквакултури и контрол" - Силистра 

39. ИАРА - Отдел "Рибарство, аквакултури и контрол" – Търговище 

VIII. Регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве 

40. РИОКОЗ Русе 

41. РИОКОЗ Силистра 

42. РИОКОЗ Търговище 

43. РИОКОЗ Разград 

IX.Регионални структури към МОСВ и Дирекции Национални паркове 

44. РИОСВ – Русе 

45. Природен резерват “Сребърна” – с.Сребърна 

46. ПП “Русенски Лом” – гр.Русе 

47. СНЦ  Защитена местност “Калимок - Бръшлен” – гр.Тутракан 

X.Регионални структури към МРРБ – ВиК Дружества 

48.  «В и К» ООД – Исперих 

49.  “В и К” ООД – гр.Силистра 

50. “В и К” ООД – гр.Русе 

51. “Меден кладенец” ЕООД – гр.Кубрат 

52. ТД “Водоснабдяване-Дунав” ЕООД – гр.Разград 

XI.Регионални структури на МЗХП 

53. “Напоителни системи” ЕАД – клон Русе 

54. “Напоителни системи” ЕАД – клон Търговище 

XII.Неправителствени организации 

55. Сдружение "Отворен свят" – гр.Силистра 

56. Сдружение за защита на природата "Активна позиция" – гр.Русе 

57. Регионална Екологична Асоциация "Екосевер" – гр.Русе 

58. Дружество за защита на природата – гр.Разград 

59. Информационен център за развитие на община Ситово 

60. Клуб "Отворено общество" – Русе 

XIII. Водоползватели 

61. "Оргахим" АД, гр. Русе 

62. "Жити" АД, гр. Русе 

63. "АМИЛУМ-БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр.Разград 

64. "Балканфарма Разград", гр. Разград 

65. "Каолин" АД, гр. Сеново, общ.Ветово, обл. Русенска 

66. "СУН ОЙЛ" - ЕАД гр. София 

67. "БОРИСОВ И СИН - Борислов Борисов" ЕТ, гр. Исперих, обл.Разград 

68. "Булдекс" ООД, гр. Силистра 

69. "Елпром Елин" АД, гр. Кубрат, обл. Разград 

70. "Лудогорие-91"АД, гр. Кубрат 
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71. “Братя Томови”АД, свинекомплекс, гр.Попово  

72. Инсталация за интензивно отглеждане на птици, "Мар Крафт" ООД, с.Дриново  

73. Инсталация за интензивно отглеждане на птици, "Пилко" ЕООД, гр.Разград  

74. Инсталация за интензивно отглеждане на птици, "Галисман" АД, с.Брестовене  

75. Инсталация за интензивно отглеждане на свине, "Свинекомплекс Николово" АД, 

с.Николово  

76. Инсталация за интензивно отглеждане на свине, "Свинекомплекс Самуил" АД, с.Бръшлен 

77. Инсталация за интензивно отглеждане на свине, "Свинекомплекс Юделник" ООД, 

с.Юделник  

78. Инсталация за интензивно отглеждане на свине, "Свинекомплекс Бръшлен" АД, с.Бръшлен 

79. Инсталация за интензивно отглеждане на свине, "Свинекомплекс Голямо Враново - 

инвест" АД, с.Г.Враново  

80. Инсталация за интензивно отглеждане на свине, "Агротайм" ООД, гр.Исперих 

 

81. МОСВ 

82. Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район – Пловдив 

83. Басейнова дирекция за управление на водите в Западнобеломорски район - Благоевград 

84. Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район – Варна 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

10.00 – 10.30 
Регистрация 

10.30 – 10.45 Откриване на срещата 

10.45 – 11.00 Стратегия по консултация с обществеността в Дунавски район за 

проекта на ПУРБ, Поля Кръстева, PR експерт на БДДР 

11.00 – 11.45 Представяне на проекта на Плана за управление на речните басейни 

и предложението за Програмата от мерки за поречие Русенски Лом и 

Добруджанските реки, инж.Данка Маринова, началник отдел 

„Планиране и стопанисване”, БДДР 

11.45 – 12.00 Въпроси 

12.00 – 13.00 Обедна почивка 

13.00 – 15.30 Дискусия в работни групи „Какво мислиш за програмата от мерки 

за твоето поречие?” 
15.30 – 16.00 Представяне на резултатите от дискусията 

16.00 – 16.30 Въпроси и закриване на срещата 
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