ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

Приложение
АНКЕТА ОТНОСНО ЗНАЧИМИТЕ ПРОБЛЕМИ
СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ В ДУНАВСКИ РАЙОН
1. Жител на кое населено място сте (село/град, община, област)?
.........................................................................................................................
2. В кое поречие се намира то (ако знаете)?
.........................................................................................................................
3. Какви според Вас са проблемите във вашия район във връзка с управлението на водите?
- лошо качество на питейната водата
- непочистени реки от отпадъци от различен характер
- недостиг на вода (целогодищно; сезонно -в кои сезони; инцидентно)
- наличие на замърсители от земеделие и/или животновъдство (използване на изкуствени торове; препарати за
растителна защита; неправилмо съхранение на торове и химикали; неправилно съхранение на оборски тор и др.)
- наличие на замърсители от промишлен тип (напр. иизхвърляне/заустване на недостатъчно пречистени води от
промишлеността; други замърсители - масла; химикали; механични отпадъци ); включително останали от закрити/неработещи
предприятия
- загуби от течове във водопроводната или канализационнамрежа до потребителите
- липса на канализационна мрежа
- липса на градска пречиствателна станция
- течове на канализационната мрежа
- водовземане за производство на електрическа енергия - ВЕЦ
- изземване на баластра от реката
- високата цена на водата
- опасност от наводнения
- ..........................................................................(допълнете)
4. Какви според Вас са причините за тези проблеми?
- лошо състояние на водопроводната мрежа
- лошо състояние на канализационната мрежа
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- лошо състояние на водата от водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване
- изхвърляне на строителни и битови отпадъци в реките
- непочистени от храсти и дървета реки
- не ефективно прилагане на законовите разпоредби
- липса или неефективни пречиствателни станции за отпадъчни води
- липса на канализационна мрежа
- много действащи ВЕЦ по реката
- неправомерно изземване на баластра от реката
- непочистени стари замърсявания (складове и промишлени площадки)
- ..........................................................................(допълнете)
5. Какво смятате, че е необходима да се направи, за да се решат проблемите във вашия район?
- да се построи селищна пречиствателна станция за битовите отпадъчни води ПСОВ
- да се модернизира съществуващата селищна пречиствателна станция за битовите отпадъчни води ПСОВ
- нерегламентираните сметища да се ликвидират
- да се закрият и почистят стари площадки на заводи и складове
- да се поддържа в добро състояние водопроводната и канализационна мрежа
- да се намери друг (алтернативен) начин за водоснабдяване на районите с лошо качество на питейната вода
- да се намери друг (алтернативен) начин за водоснабдяване на районите с недостиг на вода
- да се засили контрола на водоползвателите
- да се намери начин за повторна употреба на пречистените отпадъчни води в промишлеността
- да се намери начин за повторна употреба на пречистените отпадъчни води в бита
- ...........................................................................(допълнете)
6. Съгласни ли сте да плащате по-висока цена за водната услуга, ако това е свързано с по-добро качество на водата ?
- да
- да , при определени условия ( моля посочете)
- не
- друг коментар
7. Смятате ли, че е необходимо и полезно да се стимулира пестеливото използване на водата?
- да, чрез по-ниска цена за потребление до определен размер за битово потребление

МОСВ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"

2

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.
- да, чрез по-ниска цена за потребление до определен размер за всички видове потребление ( напояване, промишленост;
битово)
- друго ( моля опишете)
- друго
Ако имате други предложения за подобряване състоянието на водите , моля изразете своето мнение тук:
Благодарим за Вашето мнение, то наистина е важно и има значение за нас!
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