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ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ 

ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ В ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА 

БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРОТОКОЛ 

от среща на заинтересованите страни от области Русе, Търговище, Разград, 

Силистра и Добрич за поречията на реките Русенски Лом и Добруджански реки  

01.04.2022 г.   

 

(Хибридна среща - проведена онлайн чрез платформата Zoom  

и присъствено в Конферентна зала „Рига“ в Гранд хотел Рига, гр. Русе) 

   

 Участници: 38. В онлайн срещата участваха 29 представители на 

заинтересованите страни от следните институции: Община град Добрич, Община 

Исперих, Община Омуртаг, Община Сливо поле, Областна администрация (ОА) Разград, 

ОА Силистра, ОА Търговище, Министерство на здравеопазването - Регионална здравна 

инспекция (РЗИ) Добрич, РЗИ Силистра, Регионална инспекция по околна среда и води 

(РИОСВ) Русе, РИОСВ Шумен, Министерство на земеделието - Областна дирекция 

„Земеделие“ (ОДЗ) Добрич, Селскостопанска академия София - Институтът по 

рибарство и аквакултури (ИРА) Пловдив, Дирекция на Природен парк (ДПП) „Русенски 

Лом“, „Водоснабдяване и канализация“ ООД Търговище, Министерство на околната 

среда и водите (МОСВ) – Дирекция „Управление на водите“, Басейнова дирекция 

„Черноморски район“ (БДЧР), Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), HR 

Wallingford и Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР). Участниците 

в присъствената среща бяха 9, представители на заинтересованите страни от следните 

институции: Община Тервел, Асоциация по водоснабдяване и канализация Русе, БДДР 

и МБВР. 

 Срещата беше открита от инж. Петър Димитров, директор на Басейнова 

дирекция „Дунавски район“, който приветства участниците и благодари на всички за 

проявения интерес и участието в среща в залата и чрез онлайн връзка. Инж. Димитров 

отбеляза, че Междинният преглед на значимите проблеми при управление на водите се 

извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за водите, транспониращ 

изискванията на Рамковата директива за водите (РДВ). Той посочи, че прегледът 

представлява важен междинен етап преди финализиране и публикуване на проекта на 

актуализирания План за управление на речния басейн. Инж. Димитров подчерта, че целта 
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на прегледа е свързана с идентифицирането на основните проблеми, чиито решения 

следва да бъдат посочени в програмата от мерки в ПУРБ, включително причините, които 

ги пораждат и възможните решения за преодоляването им. Той посочи, че докладът с 

резултатите от извършения анализ на ДРБУ е публикуван за консултации със 

заинтересованите страни и широката общественост в средата на месец октомври 2021 г. 

Инж. Димитров изрази надежда, че резултатите от срещата ще допринесат за 

прецизиране и допълване на констатациите и изводите в доклада от Междинния преглед 

на значимите проблеми при управлението на водите и посочи, че широкото обсъждане 

от всички заинтересовани страни е важна предпоставка за коректното идентифициране 

на проблемите при управлението на водите и съществуващите възможности за 

преодоляването им, чрез програмата от мерки в ПУРБ. 

 Г-жа Веселка Павлова (МБВР) представи резултатите от Междинния преглед 

на значимите проблеми при управлението в ДРБУ. В презентацията си г-жа Павлова 

припомни, че основният законодател инструмент на ЕС при управлението на водите е 

Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС (РДВ), която е транспонирана в националното 

законодателство – Закона за водите. Тя подчерта, че основният инструмент, за 

постигането на заложените цели в Рамковата директива, са Плановете за управление на 

речните басейни, а основният принцип при прилагането ѝ, е активното участие на всички 

заинтересовани страни.  

Г-жа Павлова посочи, че моделът „Движещи сили“ – „Натиск“ – „Състояние“ – 

„Въздействие“ – „Отговор“ е основният инструмент в интегрираното управление на 

водите, в съответствие с принципите на РДВ. Този принцип е използван и при 

разработването на Междинния преглед на значимите проблеми при управлението на 

водите, защото отразява взаимовръзката между причините и последствията и представя 

информация за действията, които са предприети или са планирани, за да бъдат 

постигнати целите. Той се базира на разбирането, че обществото и отделни 

икономически елементи упражняват определен вид натиск върху околната среда, в 

частност водите, и променят тяхното качество и количество. Тези промени налагат 

определени действия, за да бъдат спазени извикванията за постигането на целите „добро 

състояние“.  

 Г-жа Павлова представи накратко основните характеристики на ДРБУ, който 

включва водосборните басейни на реките: Ерма, Нишава, реките на запад от р. Огоста, 

Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом, Добруджански реки и водите на река 

Дунав. Площта на басейна е 47 235 km2, или 42,5% от територията на страната и 5,9% от 

територията на международния речен басейн на р. Дунав. В обхвата на басейна са 

разположени 126 общини (някои от тях – частично) в 18 области и 46,5% от населението 

на България. 

 Идентифицираните значими проблеми при управлението на водите в ДРБУ 

представени от г-жа Павлова включват:  

 Замърсяване с органични вещества и биогенни елементи (азот и фосфор): 
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- от отпадъчни води от населени места и производствени обекти; 

- от селскостопански практики – земеделие и животновъдство; 

- комбинирано въздействие на замърсяването от биогенни вещества; 

 Химично замърсяване на повърхностните води (приоритетни вещества и 

специфични замърсители); 

 Натиск от водовземане и физически модификации; 

 Натиск върху количеството и качеството на подземните води; 

 Изменение на климата (наводнения и засушаване); 

 Недостиг на вода; 

 Корабоплаване и транспорт по река Дунав; 

 Други проблеми. 

Презентацията „Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на 

водите в ДРБУ“ е приложена към настоящия протокол (Приложение 2).  

В края на презентацията си г-жа Павлова подчерта, че партньорството между 

институциите и обществеността е много важно в процеса както на разработването, така 

и при изпълнението на ПУРБ. Тя отбеляза, че провежданите обществените консултации 

и срещите със заинтересованите страни целят да подпомогнат процеса по актуализиране 

на ПУРБ и мерките заложени в него. Г-жа Павлова припомни, че докладът за Междинен 

преглед на значимите проблеми при управлението на водите в ДРБУ е публикуван за 

консултации с обществеността на сайта на БДДР и МОСВ на 15 октомври 2021 г., като 

обществените консултации се провеждат в рамките на шест месеца - до 18 април 2022 г.  

 Дискусията беше открита от г-жа Добринка Караджова (координатор на 

Обществени консултации при актуализация на ПУРБ, МБВР).  

 Въпроси и коментари не бяха заявени.  

 Г-жа Веселка Павлова попита, дали участниците в срещата смятат, че 

посочените значими проблеми изчерпват изцяло съществуващите идентифицирани на 

ниво район за басейново управление. Тя попита и дали, участниците смятат, че всички 

предложени механизми за справяне с посочените проблеми са достатъчни, или следва да 

бъдат набелязани допълнителни мерки. 

 Участниците в зала изразиха мнение, че към настоящият момент, предложените 

мерките са в добър обхват, но следва да бъде засилен контролът по тяхното прилагане и 

изпълнение. 

 Г-жа Караджова благодари за представеното становище. Други становища, 

въпроси и коментари не бяха посочени. Г-жа Караджова покани инж. Димитров за 

закриване на срещата.  

 Инж. Петър Димитров благодари за участието и припомни, че предложения 

могат да бъдат изпратени по поща или по имейл до БДДР и МОСВ. Срещата беше 

закрита. 
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Приложения: 

1. Дневен ред 

2. Презентация – Обществено обсъждане на Междинен преглед на значимите 

проблеми при управлението на водите в ДРБУ 

 

 


