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ПроектПроект нана ПУРБПУРБ

qНастоящият проект на План за управление на речните
басейни (ПУРБ) се изготвя въз основа на Глава Х, Раздел
VІ от Закона за водите и чл13 от Директива 2000/60/ЕС
(РДВ).

qПри изготвянето на проекта на ПУРБ са взети в
предвид и разпоредбите на Глава Х, Раздели ІІІ, ІV и V,
както и изискванията на чл.4,5,6,8 и 11 на РДВ

qПроектът на ПУРБ е документ за консултация с
обществеността в съответстние с чл.14 на РДВ и чл.168б
от Закона за водите

qСрокът за консултация по проекта на ПУРБ е шест
месеца – от 22.12.2008г – 22.06.2009г



Характеризиране на района за
басейново управление и изготвяне
на Регистър на зоните за защита на
водите
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СтруктураСтруктура нана ПУРБПУРБ заза ИБРИБР
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Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация
по Раздел VІІ, както и за програмите от мерки и данните от мониторинга

Раздел 11

Компетентен орган за управление на водите - наименование и адресРаздел 10

Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати
при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана

Раздел 9

Регистър на всички други подробни програми и планове в обхвата на
Източнобеломорски район за БУ, отнасящи се за отделни подбасейни,
сектори, проблеми или типове води,  имащи отношение към ПУРБ

Раздел 8

Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на
околната среда

Раздел 7

Кратък преглед на икономическия анализ на водовземанетоРаздел 6

Списък на целите за опазване на околната средаРаздел 5

Мониторинг на водитеРаздел 4

Регистър на зоните за защита на водитеРаздел 3

Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от
човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

Раздел 2

Общо описание на характеристиките на района за басейново управлениеРаздел 1

СЪДЪРЖАНИЕСЪДЪРЖАНИЕ



КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
(чл.14 на РДВ)

РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПУРБ И ГРАФИК ЗА
КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ
ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДИТЕ В
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

ПРОЕКТ НА ПУРБ И ПРОГРАМАТА ОТ МЕРКИ



КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУРБ

КонсултацияИнформация Активно
участие

Информация
брошури, интервюта и
уеб-сайт; информация за
срещите с
обществеността

Консултация
Е-мейл за обратна връзка,
въпросник за основните
проблеми и приоритети на
речния басейн; интернет
форум

Активно участие
Тематични дискусии
по групи по време на
срещите за
консултация и писмени
становища



Райони за консултация в І кръг

Сливен

Смолян

Първомай

Хасково

01.11.2006г - 30.04.2007

КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУРБ

Дискусия

”Кои са значимите
проблеми в речния
басейн”`

Работна програма на ПУРБ
и График за консултацията

Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите

20 писмени становища



Райони за консултация в ІІ кръг

Пазарджик

Пловдив

Кърджали

Стара Загора

Казанлък

Ямбол

29.05.2007г -22.02.2008

КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУРБ

Дискусия

”Кои са възможните
мерки в речния басейн”`

ПРОГРАМАОТ МЕРКИ И ПРОЕКТ НА ПУРБ



КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУРБ

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ КОНСУЛТАЦИЯТА

ü Градските отпадъчни води

ü Индустриални замърсявания и локално от руднична
дейност в миналото

üЗамърсяване от животновъдна дейност

ü Изземването на инертни материали от реките

üПрекомерно застрояване на реките с МВЕЦ

ü Ерозия и обезлесяване на реките и водосбора

ü Необходимост от засилване на контрола

üПроблеми с координацията между институциите

ü Необходимост от въвеждане на механизъм за финансови
стимули

ü Проблеми с отпадъци в реките и язовирите

ü Проблеми с наводненията и разрушени диги

ü Нарушение на оттока



КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУРБ

ü Изграждане на канализации и ПСОВ

ü Забрана за добив на инертни материали от реките или
определени участъци

ü Ограничаване изграждането на МВЕЦ в планинските реки

ü Премахване на отпадъците в реките

ü Повишаване на контрола

ü Интегриране на общините към управлението на водите

ü Подобряване на координацията между институциите

ü Залесяване на водосбора, ограничаване на сечите и
възстановяване на горите

ü Прилагане на добри земеделски практики

ü Прилагане на добри фермерски практики

ü Рекултивация на нарушени терени от минни дейности и
улавяне и пречистване на отпадъчни води

ПРЕДЛОЖЕНИ МЕРКИ ПРИ КОНСУЛТАЦИЯТА



КОНСУЛТАЦИЯТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ПО ПРОЕКТА НА ПУРБ

Райони и график за консултация в ІІІ кръг

Пазарджик

Пловдив

Кърджали

Димитровград

Ямбол

Смолян

Калофер

10.03.09
26.03.09

10.06.0928.05.09

12.05.09

28.04.0915.04.09

Дискусия: “Съгласни ли сме с Програмата от
мерки и кой ще я изпълнява?”

КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 22.12.08 – 22.06.09

Пазарджик

Пловдив

Кърджали

Димитровград

Ямбол

Смолян

Калофер

10.03.09
26.03.09

10.06.0928.05.09

12.05.09

28.04.0915.04.09



КОНСУЛТАЦИЯТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ПО ПРОЕКТА НА ПУРБ

Становища, коментари и предложения по проекта на
ПУРБ могат да се подават:

Вашите мнения и становища може да изразите и в
организирания форум на:

web-site на БД Пловдив: www.bd-ibr.org

web-site МОСВ: www.moew.government.bg

v По пощата на адреса на БД Пловдив

v В деловодството на БД Пловдив

v По факс: 032 62 80 63

v На електронен адрес: bd_plovdiv_public@abv,bg



Вашето активно участие
по време на

консултацията е
гаранция за успешен

План !

КОНСУЛТАЦИЯКОНСУЛТАЦИЯ СС ОБЩЕСТВЕНОСТТАОБЩЕСТВЕНОСТТА 22.12.0822.12.08 –– 22.06.0922.06.09


