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9.1. Изисквания за участие на обществеността в процеса на разработване на плана 

 

Европейската общност, чийто член е и Република България, поставя успеха на 

целите на Директивата (РДВ, преамбюл 14) в пряка зависимост от информацията, 

предоставена на обществеността, консултациите, проведени с нея, и активното й участие  

в процеса на разработване на План за управление на речните басейни (ПУРБ). 

Участие на обществеността предвижда и българското законодателство - Закон за 

водите, чл. 168 (Нов, ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.), в който се изисква 

информиране на обществеността в процеса на разработване на ПУРБ, предвидените 

мерки и резултатите от прилагането им. 

Повишаването на информираността на обществото в областта на управлението 

на водите е прдпоставка за преодоляване на конфликти и осигуряване на подкрепа за 

набелязаните мерки. Участието на широката общественост дава възможност за 

въздействие върху процеса на разработване на ПУРБ, а също и предоставя идеи и 

предложения при вземането на решения за подобряване на състоянието на водите. 

За Басейнова дирекция Дунавски район бе от особена важност да спази 

законовите изисквания, както и да създаде своя стратегия, за да може информацията за 

етапите от разработването на Плана за управление на речните басейни в Дунавски 

район, а също и документите, свързани с тях, да станат публично достояние и 

дирекцията да получи мненията и предложенията на обществеността и на 

заинтересованите страни. 

В текста по-долу са обобщени всички мерки и резултатите от тях, използвани за 

въвличане на обществеността в процеса на разработване на Плана за управление на 

речните басейни. Обобщени и представени са и промените, настъпили в Плана, както и 

насоки за бъдещото ангажиране на заинтересованите страни. 

 
9.2. Предоставяне на информация 

Основата на всяка форма на публичното участие е предоставянето на 

информация на обществеността. 

 

 “Широка общественост” съгласно Директива 2001/42/ЕС, Конвенция Аархус, 

чл. 2(4) е “едно или повече физически или юридически лица и, в съответствие с 

националното законодателство или практиката, техните сдружения, организации 

или групи”. 

 

9.2.1. Достъп до основна информация и документи: 

 в офисите на Басейнова дирекция – на хартиен носител на видно място в гр. 

Плевен и в регионалните водни бюра в градовете Враца, Велико Търново, Русе и 

София са оповестени графикът със сроковете за информиране на обществеността 

(Приложение 9.2.1.1) и работната програма (Приложение 9.2.1.2) за разработване на 

Плана за управление на речните басейни в Дунавски район. 

На същите места е предоставена и информация за публикувания междинен 

преглед на установените значими проблеми в управлението на водите (Приложение 

9.2.1.3), а самият той е на разположение на гражданите чрез деловодството в 

съответните офиси на дирекцията. 

Информация за разработването и публикуването на проекта на ПУРБ също е 

поставена на видно място в гр. Плевен и регионалните водни бюра, а пълният текст бе 
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досъпен в Информационния център на дирекцията в гр. Плевен и в деловодствата на 

бюрата.  

 

 чрез интернет страницата на БДДР – www.dunavbd.org 

 От 2006 година Басейнова дирекция Дунавски район има действаща интернет 

страница. На нея са публикувани, съгласно изискванията на ЗВ и РДВ: 

 График и работна програма на ПУРБ (секция “Управление на водните 

ресурси/График и Работна програма); 

 Междинен преглед на установените значими проблеми в управлението на 

водите в Дунавския речен басейн (секция “Управление на водните 

ресурси/График и Работна програма); 

 Проект на План за управление на речните басейни в Дунавския район за 

басейново управление (новосъздадена секция ПУРБ). 

Специално за процеса на разработване на ПУРБ е създадена нова секция 

“Консултиране с обществеността”, в която достъпно е представено защо участието на 

обществеността в дискусията за водата е важно, и всеки може да попълни и изпрати 

Въпросник, който обхваща разнообразни аспекти в областта на опазването на водите и 

отношението на обществеността към този процес, както и да направи предложения за 

подобряване на състоянието на водите. 

  

9.2.2. Информационни материали 

 Информационна дипляна за целите, функциите и структурата на БДДР, 

Басейновия съвет към дирекцията, основната цел на ПУРБ, контакти за връзка с БДДР. 

Брошурата е издадена през 2004 г. има вариант и на английски език. 

 Информационна брошура за целите на обществените консултации по проекта 

на Плана през 2009 г., в която кратко и достъпно е представено съдържанието на 

проекта, описание на ДРБУ, състоянието на водите и предложението за програма от 

мерки за подобряване състоянието на водите, както и контакти за обратна връзка. 

Същата е издадена и на английски език; 

 Информационен CD за нуждите на обществените консултации със 

съдържанието на проекта на ПУРБ. 

С цел по-добро информиране на обществеността за извършеното от дирекцията 

в областта на опазване на водите ежегодно се издава годишен информационен бюлетин 

за дейността на всеки отдел, както и годишен бюлетин за актуалното състояние на 

водите в Дунавския речен басейн.  

За изграждане на екологично мислене у подрастващото поколение през 2005 г. 

по пилотен проект “Искър”, съвместно с “Икаро” ООД, е издадена илюстрирана 

книжка “Какво е водата?”, предназначена за деца в началния курс на обучение. По 

проекта са отпечатани и брошура, картичка и постер. 

Всички материали са разпространявани на заседанията на БС, на обществени 

консултации, кампании за околната среда, семинари, работни срещи и др. 

 

9.2.3. Въвличане на медиите в процеса на информиране на обществеността 

Националните и регионалните медии имат много важна роля за информирането 

на обществеността в процеса на разработване на ПУРБ. На национално ниво, съгласно 

Закона за водите, са публикувани съобщения в два централни ежедневника за 

обявяването на график със сроковете за информиране на обществеността и работната 

програма за разработване на ПУРБ, за междинния преглед на установените проблеми, 

свързани с управление на водите и за проекта на ПУРБ. 

http://www.dunavbd.org/
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За междинния преглед на установените значими проблеми в Дунавския район и 

за проекта на План за управление на речните басейни са изпратени прессъобщения до 

регионалните медии. Представители на регионалните електронни и печатни медии 

бяха канени и отразиха обществените обсъждания на проекта на ПУРБ, както и на 

заседанията на Басейновия съвет, свързани с ПУРБ. 

 

9.3. Консултации и активно въвличане на обществеността и заинтересованите 

страни в процеса на изготвяне на План за управление на речните басейни в 

Дунавски район 

 
9.3.1. Заседания на Басейновия съвет 

Басейновият съвет (БС) е държавно-обществена консултативна комисия в състав 

до 40 членове за Дунавския район за басейново управление, които са представители на 

държавната и местната власт, водоползватели и ползватели на водни обекти и 

собственици на водностопански системи и съоръжения, научни институти и 

неправителствени организации. Функциите му са да се произнася със становища, 

препоръки и предложения по: 

 изготвяне, допълване и съгласуване на заданието за разработване на плановете 

за управление на речните басейни;  

 изготвяне на Плановете за управление на речните басейни, общественото им 

обсъждане и окончателното им приемане; 

 рационалното и ефективно използване на водите при осъществяване на 

държавната политика в обхвата на съответния басейнов район, свързана с дейностите 

по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизацията на водностопанските 

системи и съоръжения; 

 ограничаване на водоползавнето и/или ползването на водите и въвеждане на 

лимити и спазване на регламентираните приоритетите, съгласно ПУРБ; 

 мерки за подобряване на състоянието на водите в района; 

 планове за регионално развитие, за териториално устройство и други, свързани 

с ПУРБ и с изискванията за подобряване състоянието на водите и запазването им за 

бъдещите поколения. 

Басейновият съвет към БДДР е създаден със Заповед №66/21.10.2003 г. на 

директора на БДДР. 

В периода 2003 – 2010 г. са проведени 14 редовни заседания на Басейновия съвет 

към Басейнова дирекция Дунавски район.  

На първото заседание на Басейновия съвет (22.10.2003 г.) на членове от 

титулярния и резервния състави е представен проект на Задание за разработване на 

План за управление на речните басейни в Дунавски район. Очертани са основните 

цели, които трябва да се постигнат при разработването му, и е подчертано, че той е 

отворен за нови предложения и становища. Получените становища са взети предвид 

при изготвяне на окончателния вариант на заданието за ПУРБ. 

Басейновият съвет е запознат още и с целите и сроковете на Рамковата директива.  

Докладвани са резултатите от прегледа на характеристиките на района за 

басейново управление по чл. 5 и регистъра на защитените територии по чл. 6 от 

Рамковата директива. Пред членовете на съвета са докладвани още и мониторинговите 

програми по чл. 8 на Рамковата директива за повърхностни и подземни води. 

На отделни заседания на Басейновия съвет са представени за становища и 

препоръки - графикът и работната програма на ПУРБ в Дунавски район за управление 

на водите; междинният преглед на установените значими проблеми в управлението на 
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водите в Дунавския речен басейн; анализ на резултатите от въпросника, предназначен 

за широката общественост, който представя мнения за установени проблеми и мерки за 

решаването им за всяко едно от поречията в Дунавския речен басейн; програмата от 

мерки за подобряване на състоянието на водите в района.  

На заседание на 16.04.2009 г. е представен проектът на ПУРБ за мнения и 

становища. На второто заседание за 2009 г. - на 17.12.2009 г., са представени и 

актуализираната програма от мерки, инвестиционенният анализ и екологичната оценка 

на проекта на Плана. Мненията и препоръките направени по време на заседанията, са 

взети предвидпри окончателния вариант на ПУРБ. 

На 19.01.2010 г., на четиринадесетото редовно заседание на Басейновия съвет, е 

представен окончателният вариант на ПУРБ.  

Съгласно чл. 5 от Устройствения правилник за дейността, организацията на 

работа и числения състав на басейновите съвети, който гласи: “Басейновите съвети при 

осъществяването на обществено- консултативните си функции разглеждат и дават 

становища, правят препоръки, изготвят предложения, свързани със:”,  

точка 2. “изготвяне на плановете за управление на речните басейни, 

общественото им обсъждане и окончателното им приемане”, ПУРБ е подложен на 

гласуване и приет от членовете на Басейновия съвет. 

  
9.3.2. Писмени консултации  

Този вид консултации дават възможност за достъп до документи и за коментари 

по тях. 

 

 По Заданието за разработване на ПУРБ. 

 Съгласно Заповед РД-229/07.07.2003 г. на министъра на околната среда и водите 

и на основание чл.160 от ЗВ ДВ бр.67/1999 г., изм. и доп. ДВ бр. 81/2000, ДВ бр. 34 и 

ДВ бр.41/2001 и ДВ бр. 74/2002 г., е открита процедура за изготвяне на плановете за 

управление, според т. 2 от която заповед, всички заинтересовани лица могат да 

представят предложение за съдържанието на ПУРБ до 30.06.2003 г. в съответната 

басейнова дирекция. Предложенията за обхвата и съдържанието на ПУРБ трябва да се 

съобразят със спецификата на отделните райони за басейново управление, както и със 

задълженията на страната ни, подписала и ратифицирала международни конвенции, 

двустранни и многостранни споразумения, свързани с опазването на водите и водните 

екосистеми.  

Писмените предложения, постъпили съгласно тази заповед, са разгледани от 

дирекцията и са взети предвид при изготвянето на окончателното Задание за ПУРБ. 

На основание чл. 161, ал. 2 от Закона за водите (Обн. ДВ, бр.67/1999 г.) (Отм. - 

ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) във връзка с представяне на Заданието за 

обсъждане пред Висшия консултативен съвет по водите на 10.02.2004 г. (съгласно 

Заповед № РД-1547/30.12.2003 г. на министъра на околната среда и водите) 

саизпратени писма до областните и общински администрации на територията на 

дирекцията и до министерства, имащи отношение към Заданието, с искане за 

становища и предложения.  

Приложимите предложения са отразени в Заданието. 

 

 Съгласно Закона за водите чл. 168б (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 

11.08.2006 г.), ал. 1, за всеки район на басейново управление се публикуват и 

обявяват на обществеността, включително на водоползвателите, за консултации и 

писмени становища: 

http://dunavbd.org/upload/pravilnik_BS.pdf
http://dunavbd.org/upload/pravilnik_BS.pdf
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1. график и работна програма за разработването на плана за управление на 

речния басейн и обществените обсъждания, които е необходимо да се проведат; 

2. междинен преглед на установените проблеми, свързани с управление на 

водите; 

3. проект на план за управление на речния басейн. 

 

 Чл. 168в. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.), ал.1 постановява, 

че документите по чл. 168б, ал. 1 се обявяват на обществеността за становища 

за срок от 6 месеца. 

 

(2) Всяко лице в срока по ал. 1 може да се консултира със съответната 

басейнова дирекция относно документите по чл. 168б, ал. 1 и да представи 

писмено становище.  

 

 По графика и работната програма на План за управление на речните басейни в 

Дунавски район за управление на водите. 

На интернет страницата на дирекцията са публикувани график и работна 

програма на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район за управление 

на водите (2006 г.). Основната цел на графика е да представи сроковете и етапите за 

информиране на обществеността при изготвянето на ПУРБ. 

Основната цел на работната програма е да информира обществеността за 

предстоящите дейности по изготвянето на ПУРБ, три години преди окончателното им 

завършване, както и да създаде организация за изпълнението на ПУРБ. 

Периодът за писмени мнения и предложения, в който са предоставени документите, е 

от 14.12.2006 г. до 30.06.2007 г. 

 По междинния преглед на установените значими проблеми в управлението на 

водите в Дунавския речен басейн.  

Процесът на консултиране започва на 18.02.2004 г.  

Междинният преглед на установените значими проблеми е публикуван на 

интернет страницата в края на декември 2007 г. Съгласно изискванията на Закона за 

водите е оповестено изготвянето му в два централни ежедневника, разпространена е 

информация и чрез прессъобщение в регионалните медии. До 30.06.2008 г. е 

предоставен за писмени коментари. 

 

 По проекта на План за управление на речните басейни в Дунавски район  

Публикуван е на интернет страницата на дирекцията на 22.12.2008 г. Информация 

за изготвянето и публикуването му на интернет старницата бе отразена, съгласно 

изискванията на закона за водите, в два централни ежедневника. В регионалните медии 

също бе разпространена информация за публикуването на проекта на ПУРБ и 

визможността за писмени предложения.  

Срокът, в който обществеността и заинтересованите лица можеха да изпращат 

коментари и предложения, бе до22.06.2009 г. 

На интернет страницата на Министерството на околната среда и водите МОСВ) 

също бе предоставена информация за разработването на планове за управление на 

речните басейни за четирите басейнови дирекции, като чрез интерактивна карта на 

България на посетителя се предоставяше възможност за  връзка със сайта на всяка 

басейнова дирекция, към публикувания ПУРБ.  

Чрез форума на интернет страницата на МОСВ бе осигурена възможност за 

обратна връзка – мнения и коментари по проекта на ПУРБ. 
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9.3.3 Устни консултации и активно включване на заинтересованите страни и 

обществеността в процеса на разработване на ПУРБ 

Този тип консултации дават възможност за своевременна реакция и предложения 

от страна на обществеността и заинтересованите страни в процеса на изготвяне на 

ПУРБ, както и прозрачност в процеса на управление на водите. Те насърчават 

активното участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения. 

 

 Определяне на заинтересованите страни  
 

 Заинтересован участник може да бъде всяко лице, група или организация, която 

има интерес по въпроса, защото може да бъде засегната от проблема (жертва, 

печеливш), или защото може да има влияние, знания или опит по въпроса.  

(Ръководство № 8 за публично участие във връзка с Рамковата директива за 

водите). 

 

Заинтересованите страни, определени от Басейнова дирекция Дунавски район, са 

представители на областните и общински администарации на територията на 

дирекцията, на ВиК дружествата, на регионални структури на НЕК, МИЕ, МОСВ, МЗ, 

МЗХП, ДАГ, на неправителствени организации, както и на големи водоползватели и 

замърсители. 

 

 Първа консултация със заинтересованите страни 

За информиране и обсъждане на графика и работната програма за разработване на 

ПУРБ и за да се анализират основните проблеми и приоритети в областта на 

управлението на водите се организираха първите срещи със заинтересованите страни.  

Темата, под която са проведени срещите, е ”Кои са основните проблеми и 

приоритети в областта на водите в басейните на реките от Дунавския речен 

басейн?“. 

Организирани са общо пет срещи: 

     - за басейните на реките Вит, Осъм и Искър – 16 март, 2007 г., гр. Плевен 

     - за басейните на реките Огоста и Западно от Огоста – 30 март 2007 г., гр. 

Монтана 

     - за басейна на река Янтра – 20 април 2007 г., гр. Велико Търново 

     - за басейните на реките Русенски Лом и Добруджанските реки – 03 май 2007 г., 

гр. Русе 

     - за басейните на реките Искър (от извора до с. Карлуково), Ерма и Нишава – 18 

май 2007 г., гр. София 

Срещите протекоха в две части – информационна и дискусионна. В първата част 

са представени основнте функции и цели на БДДР, както и целите на Плана за 

управление на водите в Дунавски район. Представени са още графикът и работната 

програма на ПУРБ. Особено внимание е отделено на  характерните особености и на 

основните проблеми в басейните на реките за съответното поречие, определени от 

дирекцията.   

Във втората част, в организираните работни групи между експерти на дирекцията 

и заинтересованите страни са идентифицирани и дискутирани основните проблеми в 

управлението на водите за съответното поречие, определени от всяка заинтересована 

страна. Обсъдени са предложения за преодоляване на проблемите и мерки за 

подобряване на състоянието на водите. 
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За мнението на заинтересованите страни е разработен и предоставен въпросник 

”Вашето мнение за големите приоритети за водата в Дунавския район” (Приложение 

9.3.3.1), с основни теми: 

- Важни проблеми 

- Замърсяване на водите 

- Водата и икономиката 

- Водата и наводненията 

- Водата и природата 

- Водата и хората 

- Приоритети при управление на водите 

Въпросникът е публикуван и на интернет страницата - www.dunavbd.org/Консултиране 

с обществеността. 

Изготвен е анализ на резултатите от попълнените въпросници от проведените 

консултации със заинтересованите страни в Дунавския речен басейн. Обобщени са 

мерките, които трябва да бъдат предприети за решаването и отстраняването на 

проблемите. Изготвеният анализ (Приложение 9.3.3.2), е публикуван на интернет 

страницата на дирекцията (www.dunavbd.org /Консултиране с обществеността) 

След проведените консултации и направения анализ на попълнените от 

заинтересованите страни въпросници, е изготвен междинен преглед на установените 

значими проблеми в управлението на водите в Дунавския речен басейн ( виж 

Приложение 9.2.1.3) и са идентифицирани значимите проблеми за всяко поречие в 

Дунавския район за басейново управление.  

Информация за него е поставена на информационите табла на дирекцията и 

регионалните водни бюра, прегледът е достъпен на хартиен носител в дирекцията, 

както и в електронен формат на страницата на БДДР www.dunavbd.org/Управление на 

водните ресурси – График и работна програма. 

Предоставен е в шестмесечен срок за публични коментари. 

 

 Втора консултация със заинтересованите страни – по проекта на ПУРБ 

Вторите срещи със заинтересованите страни се проведоха след публикуване на 

Проекта на ПУРБ.  

Стартът на кампанията бе обявена чрез прессъобщение до регионалните медии, 

на страницата на БДДР и на страницата на МОСВ. 

С тези срещи се целеше да се запознаят заинтересованите страни с проекта и да се 

консултира дирекцията за тяхното мнение за програмите от мерки, залегнали в плана. 

Темата, под която се проведоха срещите, бе “Какво мислиш за програмата от 

мерки за твоето поречие?” 

По консултацията по проекта на плана са организирани пет срещи: 

- за басейните на реките Русенски Лом и Добруджанските реки – 15 май 2009 г., 

гр. Русе 

 - за басейните на реките Вит и Осъм – 19 май, 2009 г., гр. Плевен 

- за басейна на река Янтра – 22 май, 2009 г., гр. Велико Търново 

- за басейните на реките Огоста и Западно от Огоста – 03 юни, 2009 г., гр. 

Вършец 

- за басейните на реките Искър, Ерма и Нишава – 18 юни, 2009 г., гр. София 

 

Срещите във Вършец и София са организирани в рамките на обществена поръчка 

“Консултации със заинтересованите страни за обсъждане на плановете за управление на 

речните басейни” по проект “Разработване на планове за управление на речните 

http://www.dunavbd.org/Консултиране


                   [Type the document title] 

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  IX-9 
 

                                                      

                                      ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

 
РАЗДЕЛ 9 

басейни”, Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, финансирана от ЕС чрез 

КФ и национално съфинансиране.  

На участниците в срещата са представени картни и таблични материали, даващи 

информация за Проекта на ПУРБ за тяхното поречие, и възможност да зададат въпроси 

или изкажат своето мнение към експертите на дирекцията, участвали в разработването 

на ПУРБ.  

В първата част на всяка от срещите е представена стратегията на БДДР за 

информиране на обществеността по проекта на ПУРБ, участниците в срещата са 

запознати в кратък вид със самия проект, както и с предложението на дирекцията за 

програма от мерки за съответното поречие. 

Във втората част на срещата е организирана дискусия с основна цел да се 

идентифицират най-важните мерки, които приоритетно трябва да бъдат реализирани, и 

да бъдат определени отговорните институции и начинът, по който да бъдат 

осъществени мерките. 

На участващите в срещите е предложена анкета. Дневният ред, списък на 

поканените заинтересовани страни, протоколи от проведените срещи и резултати от 

анкетата могат да бъдат намерени на www.dunavbd.org/Консултиране с 

обществеността/Срещи 

Консултациите по проекта на ПУРБ бяха полезни както за заинтересованите 

страни, така и за експертите от дирекцията. За БДДР бе от голямо значение да разбере 

какви приоритетни мерки предлагат заинтересованите страни на местно ниво за 

конкретното поречие, както и кои институции те считат за отговорни за тяхното 

прилагане. 

 

Като един от каналите за достигане на информация за разработването на План за 

управление на речните басейни до широката общественост, БДДР бе определила 

медиите. Те са едно от най-важните средства за предоставяне на важна и достъпна 

информация за проекта на Плана и за политиката на БДДР в областта на опазването на 

водите. 

Басейнова дирекция Дунавски район благодари на всички електронни и печатни 

медии за интереса и коректното отразяване на дейностите на дирекцията в процеса на 

разработване на Плана.  

 

Забележка: Срещите по втората консултация (консултация по проекта на ПУРБ) са 

проведени преди изменение в Закона за водите. След изменението на Закона за водите 

(ДВ, бр. 47/23.06.2009 г.), към БДДР са добавени и областите Шумен и Добрич, както и 

част от Варненска област. Консултациите за тези райони са проведени от Басейнова 

дирекция Черноморски район. 

Всички постъпили предложения за тези области са взети предвид и са залегнали в 

програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в Дунавския район. 

 

9.4 Резултати от проведенете консултации със заинтересованите страни и 

свързаните с тях изменения на плана 

След първия кръг от консултации през 2007 г. заинтересованите страни са 

запознати с графика за информиране на обществеността и работната програма за 

разработване на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район. След 

консултациите за значимите проблеми в управлението на водите, измененията в 

документа са незначителни, защото се покриват установените от Басейнова дирекция 

дунавски район проблеми, с тези, определени от заинтересованите страни. 

http://www.dunawbd.org/Консултиране


                   [Type the document title] 

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  IX-10 
 

                                                      

                                      ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

 
РАЗДЕЛ 9 

 

В резултат на проведените консултации със заинтересованите страни по проекта 

на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район (2009 г.), в Басейнова 

дирекция Дунавски район са постъпили 14 писмени предложения и становища. Те са 

обобщени в Приложение 9.4.1, където е посочено и приложими ли са те. Всички 

приложими предложения са отразени в Плана, без това да води до неговото 

съществено изменение. 

Басейнова дирекция взе предвид при финализирането на Плана и мненията и 

препоръките, давани по време на срещите със заинтересованите страни и заседанията 

на Басейновия съвет. 

 

 Част от проблемите, срещнати от Басейнова дирекция Дунавски район по време 

на консултациите,  са слабото познаване на функциите на БДДР и на нормативната 

база. 

 За някои представители на заинтересованите страни липсваше разбирането, че 

са пряко отговорни за прилагането на мерките и изпълнението на целите на ПУРБ, 

което доведе до слабо присъствие на някои от срещите. 

Въпреки достъпа до проекта на Плана, част от заинтересованите страни не бяха 

запознати добре със съдържанието на документа. Това от своя страна доведе до ниска 

степен на ангажираност и слабо участие по време на дискусиите. От друга страна, 

заинтересованите страни, които бяха запознати, също не винаги  участваха активно в 

дискусията. 

 

Въпреки срещнатите проблеми, по време на консултациите се създаде 

възможност за активен диалог със заинтересованите страни по проблемите в 

управлението на водите, както и добра  възможност за сътрудничество. 

Повишена бе информираността на местните власти, водоползвателите и 

обществеността за проблемите в областта на управлението на водите и мерките за 

тяхното разрешаване. 

Общата цел на БДДР и всички заинтересовани страни за постигане на добро 

състояние на водите са предпоставка за изпълнението на ПУРБ.    

Всяка институция, отговорна за прилагането на мерките за подобряване на 

състоянието на водите,  е необходимо да се ангажира пряко и отговорно, за да бъде 

постигната целта на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район – 

добро състояние на всички води до 2015 г. 

 

9.5 Социологическо проучване и насоки за бъдещо активно привличане на 

заинтересованите страни 

В рамките на обществената поръчка “Консултации със заинтересованите страни 

за обсъждане на плановете за управление на речните басейни”, по проект на ОП 

“Околна среда 2007-2013 г.” - “Разработване на планове за управление на речните 

басейни”, е направено социологическо проучване, което се отнася до широката 

общественост и заинтересованите страни. Интервюирани са общо 757 души за 

Дунавския район за басейново управление, от които представители на широката 

общественост – 651, на заинтересованите страни - 106. Резултатите от проучването са 

обобщени в Приложение 9.5.1 

В рамките на поръчката, във финалния доклад, са направени и тактически 

препоръки за бъдещо ангажиране на заинтересованите страни. В Таблица 9.5.1 са 



                   [Type the document title] 

 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  IX-11 
 

                                                      

                                      ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

 
РАЗДЕЛ 9 

дадени принципите, които да залегнат в Стратегия за ангажиране на заинтересованите 

страни. 

 

Таблица 9.5.1 

Принципи Елементи 

Съгласуване Да се търси съгласуване с тези ЗС, които са в унисон с темата, 

приоритетите и разбиранията на БД. Това все пак дава отправна точка в 

процеса на идентифициране и интегриране на най-различните интереси на 

ЗС. 

Прозрачност  Ясни и одобрени послания, както и осигурен процес за обратна връзка 

Ясно дефиниране на целите на БД, с цел да се знаят и подкрепят от ЗС и 

да се постигнат резултати 

Идентифициране на целите на определени общности и групи ЗС 

Обясняване и преговаряне за процеса на вземане на решения 

Консултиране Въпреки всичко всяка ключова фаза да се консултира, за да се осигури 

най-добрия възможен резултат, посредством интегриране на 

разнообразието от различни перспективи и опит. 

Сътрудничество Установяване на сериозни партньорства с организации, които споделят 

същата визия като на БД. Балансиране на конкуриращите се нужди и 

интереси на всички ЗС. Работата заедно осигурява общи и полезни за 

всички страни резултати.  

Имайте предвид, че индустрията и други ЗС имат нужда от достатъчно 

време и ресурси, за да могат да сътрудничат ефективно. 

Споделяйте опит и знания с другите ЗС – те имат нужда от това. 

Използвайте независими медиатори при разрешаване на спорове. 

Създаване  Съвместно създаване на програми, инициативи и изпълнение на мерки, 

които създават съществена и трайна разлика в изпълнението.  

Комуникиране Диалогът да се цени, да бъде отворен и да включва всички ЗС.  

Ясни и одобрени послания, както и осигурен процес за обратна връзка 

Най-важното е комуникацията да е двустранна и основната й цел да бъде 

да: 

- максимизира възможностите на различните общности да се 

изразяват свободно и да им доставят достатъчно информация и 

възможности за обратна връзка 

- демонстрира активно слушане и отговаряне на темите от интерес 

на всяка група ЗС и отзивчивост към техните проблеми 

- Определяне и използване на правилните комуникационни канали, 

за да се подсигури, че правилните послания достигат до 

съответните ЗС 

- Доставяне на ясна, акуратна и релевантна информация. 

Ангажиране Ясно ангажиране за постигане на общо разбиране по темата и получаване 

на действителни резултати по предизвикателни теми, както и нови 

възможности. 

Признаване, разбиране и въвличане на общности и различни ЗС в процеса 

на управление на водите. 

Идентифициране на релевантните ЗС със съзнанието, че те могат да се 
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променят във времето. 

Осъзнаване на интересите и целите на ЗС и общностите, за да се разбере 

кое действително ги засяга. 

Приемане на дневния ред на различните групи ЗС и осигуряване на 

равнопоставеност – доминиращите групи не трябва да са единствените, 

които остават чути. 

Поддържане на ангажименти към ЗС по време на живота на ПУРБ. 

Интегрираност Провеждане на ангажирането по начин, който насърчава общото уважение 

и доверие чрез: 

- Изграждане на доверие 

- Съгласуване на общи правила на процеса и общи разбирания за 

крайните цели. 

- Ясно изразяване на това, което подлежи на преговори и това, което 

не е предмет на процеса. 

- Осигуряване на уважение към правата на ЗС да не се съгласяват с 

всички предложения. 

- Бъдете честни дори когато новините не са добри. 

 

Целите, които стоят и занапред пред Басейнова дирекция Дунавски район, са 

запазване на доброто сътрудничество с всички заинтересовани страни и активното им 

участие в последващия процес на актуализиране на ПУРБ. 

 

 

 


