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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

С това писмо бихме искали да Ви поканим да вземете участие в дискусионните 

срещи за проекта на Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при 

управлението на водите в Дунавски район за басейново управление. 

Проектът на Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при 

управлението на водите в Дунавски район за басейново управление е публикуван за 

обществени консултации на сайта на БДДР - http://www.bd-dunav.org/ на 15.10.2021 г. 

Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите е етап от 

актуализацията на Плана за управление на речните басейни за Дунавски район с период на 

действие 2022-2027 г. Документ и приложенията към него са на разположение на всички 

заинтересовани страни за консултации, мнения и предложения за срок от 6 месеца - до 

18.04.2022 г 

Дискусионните срещи за проекта на Доклад за междинен преглед на значимите 

проблеми при управлението на водите в Дунавски район за басейново управление ще се 

проведат хибридно (с възможност за присъствено или онлайн участие) при следния 

график:  

 14 март 2022 г. - Среща онлайн и в гр. Враца, в Голяма конферентна зала на 

хотел Хемус, за заинтересованите страни от области Видин, Монтана и Враца за 

поречията на реките Огоста, на запад от р. Огоста и р. Дунав. 

За тези от Вас, които биха желали да се включат в срещата онлайн, изпращаме линк 

за срещата: 

https://worldbankgroup.zoom.us/j/96070488038?pwd=WmUwbHdaUUh0L044VklvYk10

V01sQT09 

Meeting ID: 960 7048 8038 

Passcode: gwsKiL=Z#9 

 18 март 2022 г. - Среща онлайн и в гр. Плевен за заинтересованите страни от 

области Плевен и Ловеч за поречията на реките Вит, Осъм, Искър и Дунав. 

За тези от Вас, които биха желали да се включат в срещата онлайн, изпращаме линк 

за срещата: 

https://worldbankgroup.zoom.us/j/94357508549?pwd=eFBpUDF4Uzg3YzdOL0pGaDAy

M3EyUT09 

Meeting ID: 943 5750 8549 

Passcode: c5v+VXE$hU 
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 30 март 2022 г. - Среща онлайн и в гр. София за заинтересованите страни от 

области София, Перник и Софийска област за поречията на реките Искър, Ерма и Нишава. 

За тези от Вас, които биха желали да се включат в срещата онлайн, изпращаме линк 

за срещата: 

https://worldbankgroup.zoom.us/j/91511982095?pwd=VFlsNWpqVlZUS1ZubWZJQkJNS

0NMdz09 

Meeting ID: 915 1198 2095 

Passcode: 0pX&.*aBTr 

 31 март 2022 г.- Среща онлайн и в гр. Велико Търново за заинтересованите 

страни от областите Велико Търново и Габрово, за поречие на река Янтра. 

За тези от Вас, които биха желали да се включат в срещата онлайн, изпращаме линк 

за срещата: 

https://worldbankgroup.zoom.us/j/96045358651?pwd=d2dlSi90b1NkU0RlNjFOZnR1cm

N2Zz09 

Meeting ID: 960 4535 8651 

Passcode: HsYYM?BD6S 

 1 април 2022 г. - Среща онлайн и в гр. Русе за заинтересованите страни от 

областите Русе, Търговище, Разград, Силистра и Добрич за поречията на реки Русенски 

Лом и Добруджански реки. 

За тези от Вас, които биха желали да се включат в срещата онлайн, изпращаме линк 

за срещата: 

https://worldbankgroup.zoom.us/j/92612258005?pwd=OUZsdjhRQ3hkd0dGeVIvZ3NRR

EpFUT09 

Meeting ID: 926 1225 8005 

Passcode: VkybS8Gr^@ 

 

Допълнително ще Ви изпратим мястото на провеждане на дискусионните срещи в 

гр. Плевен, гр. София, гр. Велико Търново и гр. Русе. 

 

При присъединяването си към онлайн срещата моля, посочете своето име, фамилия 

и организация, която представлявате. За да осигурите успешното си участие моля, 

последвайте съответния линк по-горе най-малко 5 минути преди края на времето за 

регистрация. За да осигурите ефективното си участие от самото начало на срещата, Ви 

насърчаваме да изтеглите предварително приложението ZOOM на устройството, чрез 

което ще участвате оттук https://zoom.us/support/download. 

https://worldbankgroup.zoom.us/j/96045358651?pwd=d2dlSi90b1NkU0RlNjFOZnR1cmN2Zz09
https://worldbankgroup.zoom.us/j/96045358651?pwd=d2dlSi90b1NkU0RlNjFOZnR1cmN2Zz09
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При желание от Ваша страна за участие в някоя от срещите (присъствено или 

онлайн), Ви молим да потвърдите това чрез попълване и изпращане на приложения 

Регистрационен формуляр. Формулярът следва да бъде изпратен на e-mail: 

dkaradjova@abv.bg. Крайният срок за изпращане на формулярите е до 17:00 часа на 

11.03.2022 г.  

 

Представителите на заинтересованите страни попълнили формуляра, в зависимост 

от заявеното от тях участие – присъствено или онлайн, допълнително ще получат имейл с 

програма на срещата (дневен ред) и информация за мястото на нейното провеждане в 

съответния град. Имейлът ще бъде изпратен на посочената в Регистрационния формуляр 

електронна поща в седмицата преди срещата.  

 

mailto:dkaradjova@abv.bg

