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 Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите е част и 

ключов етап при актуализирането на ПУРБ за периода 2016-2021г. Изготвеният 

преглед информира за идентифицираните значими проблеми най-широк кръг 

заинтересовани страни с цел чрез широк обществен диалог да се обсъдят бъдещите 

действия за преодоляването им. 

 В Дунавски район за басейново управление документа беше публикуван на 

28.11.2014г. и на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, 

мнения и предложения за срок от 6 месеца - до 01.06.2015г.  

 Кампанията стартира с публикуване на подробна информация за консултациите на 

сайта на дирекцията в раздел „Консултации с обществеността“ и в секция „Новини“.  
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За целите на консултациите е 

разработена печатна 

информационна дипляна за 

резултатите от Междинния преглед.  

 

 
Дипляната беше разпространена сред 

заинтересованите страни и широката 

общественост и беше публикувана в 

електронен формат на интернет страницата на 

дирекцията в раздела за информационната 

кампания за ПУРБ. 
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 Изготвеният Междинен преглед беше представен на 21-то заседание на Басейновия 

съвет към БДДР (17.12.2014г.). 

 През месец декември 2014г. БДДР беше домакин на работна среща с представители 

на WWF. На срещата са представени резултатите от изготвения преглед и специално 

обсъден проблемът, свързан с опазване на есетровите риби, който е идентифициран 

като значим в Международния басейн на р. Дунав. 

 Като част от консултациите БДДР взе участие в Работна среща между БД, МОСВ и 

НПО с екологична насоченост във връзка с актуализацията на ПУРБ, която се 

проведе в гр.София на 12 и 13 февруари 2015г. Като резултат от срещата, в 

дирекцията постъпи писмено предложение от Сдружение „Балканка”, свързано с 

опазването на пъстървовите риби. Предложението е отразено при актуализацията 

на регистъра на зоните за опазване на стопански ценните видове риби и други водни 

организми в проекта на ПУРБ. 
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 През месец февруари БДДР информира писмено общини, ВиК дружества, РЗИ и 

РИОСВ за провежданите обществени консултации по Междинния преглед. В 

дикерцията постъпиха предложения от две общини – Долни Дъбник и Елин Пелин. 

 В рамките на обществените консултации по преглед на установените значими 

проблеми БДДР проведе анкета. Анкетата беше публикувана в интернет страницата 

на дирекцията и изпратена в електронен формат до общински администрации, 

РИОСВ, РЗИ и ВиК дружества. Анкетиране беше проведено и сред участниците на 

работна среща по трансграничен проект WATER - представители на областни и 

общински администрации и държавни учредения, имащи отношение към 

управлението на водите на р. Дунав. 
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Получени и 

обработени са 

136 броя анкети. 

Болшинството от 

отговорилите са 

посочили в своя 

отговор повече 

от един значим 

проблем. 
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 В анкетата се съдържа запитване относно мерките, които анкетираните 

институции биха предложили съгласно правомощията си за преодоляване 

на идентифицираните значими проблеми при управлението на водите. 

 На въпроса дали считат че има други значими проблеми при управлението 

на водите в ДРБУ, 81% от анкетираните са отговорили с „не“. В отговорите 

на останалите 19% са дадени 16 предложения и за други проблеми, но 

анализът показва, че голяма част от тях кореспондират с такива, посочени 

в Междинния преглед. Този резултат потвърждава, че идентифицираните 

от БДДР проблеми са действително значимите. 
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Следващи стъпки при информиране на обществеността и консултации  при актуализация 

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

за периода 2016 – 2021г. 

 Проект на ПУРБ 2016 – 2021 г. – на разположение на всички заинтересовани страни за 

консултации, становища и предложения за срок от 6 месеца - до 01.06.2016г.  

Всички въпроси, препоръки и предложения,  свързани  с актуализирания План за 

управление на речните басейни 2016-2021г. може да изпращате по предпочитан от Вас 

начин:                        

 по пощата: на адрес 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60” 

 по електронна поща: на адрес dunavfloоd@bddr.org 

 чрез нашата директна форма за обратна връзка  
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БЛАГОДАРЯ ВИ 

ЗА  ВНИМАНИЕТО! 
 
 

Проектът на Плана за управление на речните басейни 2016-2021г.  В ДРБУ е 

публикуван на интернет страницата на БДДР www.bd-dunav.org – секция „Управление 

на водите“, подсекция „ПУРБ 2016 – 2021г. в Дунавски район“  

http://www.bd-dunav.org/
http://www.bd-dunav.org/
http://www.bd-dunav.org/

