
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция „Дунавски район” 
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               e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org 

АНКЕТА 
Междинен преглед на установените значими проблеми при управлението  

на водите в Дунавски район за Басейнова управление (ДРБУ) 
 

1. Вие сте: 

Държавна или териториална администрация  

Научен институт  

Неправителствена организация  

Индустриален сектор  

Селско стопанство  

Дружество, стопанисващо хидромелиоративни и хидротехнически 
съоръжения.  

Други  

 
2. Знаете ли в кой водосборен басейн попада територията на Вашата институция? 

Искър   

Ерма  

Нишава  

Огоста  

Западно от Огоста  

Вит  

Осъм  

Янтра  

Русенски Лом  

Дунавски Добруджански реки  
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Дунав  

Не мога да определя   

 
3. Запознати ли сте с публикувания Междинен преглед на установените значими 
проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейнова управление? 

Да  

Не  

Отчасти  

Предстои да се запозная  

 
4. Посочете кои от изброените проблеми, идентифицирани в Междинния преглед на 
установените значими проблеми при управлението на водите в ДРБУ, е най-значим 
за територията на Вашата институция? 

Замърсяване в резултат на селскостопански дейности — основно с 
нитрати 

 

Замърсяване с непречистени/недостатъчно пречистени отпадъчни води 
от бита 

 

Замърсяване от сметища и стари замърсявания  

Замърсяване с химични вещества от промишлени източници  

Изменения от физични модификации на речните легла: 
- ВЕЦ 
- Изземване на баластра 

- Други 

 

 

 

 

Наводнения, породени от поройни дъждове, вследствие на изменение 
на климата 

 

 

5. Какви мерки би могла да предложи и приложи Вашата институция за 
преодоляване на идентифицираните значими проблеми при управлението на 
водите?  
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

http://www.bd-dunav.org/content/konsultacii-s-obshtestvenostta/konsultacii-po-ustanoveni-znachimi-problemi-pri-upravlenieto-na-vodite/
http://www.bd-dunav.org/content/konsultacii-s-obshtestvenostta/konsultacii-po-ustanoveni-znachimi-problemi-pri-upravlenieto-na-vodite/
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6. Какви източници за финансиране би могла да използва Вашата институция за 

прилагане на посочените от Вас в предходния въпрос мерки?  

Европейски фондове/оперативни програми  

Национален бюджет   

Общински бюджет   

Смесено финансиране   

 

7. Смятате ли, че има други значими проблеми при управлението на водите в 

Дунавски район за басейново управление, които ние не сме идентифицирали? 

Да  

Не  

 
8.Ако на предходния въпрос сте отговорили с „Да”, моля - напишете в кратък текст 
кои други проблеми идентифицирате Вие като значими за управлението на водите и 
как смятате, че трябва да се решат?  
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

9.Ако желаете, моля, напишете лице за контакт и как можем да се свържем с него= 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Не забравяйте, след попълване да изпратите анкетата на адрес 

dunavpurb@bddr.org 


