
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

1

Инж. Мария Бабукчиева – bd_plovdiv_plan@abv.bg

нач. отдел ПУВИС, БДИБР



ОРГАНИЗАТОР:

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ 
РАЙОН,  БЪЛГАРИЯ

ПАРТНЬОРИ:

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
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ARTOIS-PICARDIE WATER AGENCY, FRANCE

CEENBO

INTERNATIONAL OFFICE FOR WATER, FRANCE



Време – 21-22-23 March 2011

Място – Plovdiv, Bulgaria
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Посветена на – Световния ден на водата и
10тата годишнина на РДВ



Участници:

● Бяха поканени всички заинтересовани страни в 
управлението на водите от Централна и Източна 
Европа и Балканите (басейнови организации и водни 
организации)
● Участваха 113 участника от 14 страни
● Българският Министър и Зам. министър на ОСВ, 
президента на INBO, членовете на Liaison Bureau на
CEENBO, директорите на басейновите дирекции в 
България

Цели:

● да се обмени опит и добри практики в областта на 
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● да се обмени опит и добри практики в областта на 
интегрираното управление на водите 

● да се обсъди прилагането на мерките и успешните 
практики за подобряването на състоянието на 
водите 

● фокус върху теми и предизвикателства, свързани 
с климатичните изменения

● да се споделят примери за успешно 
сътрудничество между водните власти и 
заинтересованите страни, възможности за нови 
начини за сътрудничество  



ДНЕВЕН РЕД

Повече от 30 презентации, организирани в 
6 тематични сесии 

○ Сесия 1 – Подготовка за 6тия

Световен Форум – Марсилия, март, 2012

○ Сесия 2 – Басейново управление 
(Прилагане на Рамковата директива по 
водите и Плановете за управление на 
речните басейни)

○ Сесия 3 – Управление на градските 
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○ Сесия 3 – Управление на градските 
отпадни води

○ Сесия 4 – Мерки за подобряване 
състоянието на водите и управленски 
решения 

○ Сесия 5 – Дългосрочни перспективи 
в условията на климатични изменения 

○ Сесия 6 – Международно 
сътрудничество в Югоизточна Европа и на 
Балканите – бъдещи възможности



ДНЕВЕН РЕД 

● Интерактивни сесии: кръгли маси, 
тематични дискусии, “Водно кафене”

● Дискусии с младите хоха “Младежки 
воден парламент” – ученици и студенти 
от България

● Пленер на детски рисунки
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● Среща на Liaison bureau на Мрежата на 
басейновите организации в Централна и 
Източна Европа

● Социални мероприятия



РЕЗУЛТАТИ

• Повече от 50 предварителни 
предложения за решения

• Създаване на филм за 
събитието, който ще се 
разпрастрани на WWF6
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• Последващо развитие на 
Младежкия воден парламент –
дейности, срещи, статут, 
учредяване

• България пое президентството 
на CEENBO в лицето на 
Директора на БДИБР



НЯКОИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕШЕНИЯ 
Принос към 6тия Световен Форум по водите

 Създаване на “helpdesk” за обмен на практики за прилагане на 
Европейските директиви по водите между “новите” страни-членки и 
съседните държави; 

 Създаване на Ръководство за методологиите, добрите практики и 
примерите за възстановяване на реките на ниво “Балкански страни” до 
2014;
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 Създаване на уеб-страница, посветена на адаптацията към 
климатичните изменения, където да се събират идеите и 
съществуващият опит; 

 Иницииране на съглашения за трансграничните басейни;

 Постигане до 2015 година на поносима ценова политика по водите, 
последващо законодателно ратифициране и прилагането на тази 
политика от 5 страни в региона;

 Иницииране на 4 нови съглашения за трансгранични басейни на 
Балканите до 2013 и изпълнението им до 2015.



Благодаря за вниманието!

Инж. Мария Бабукчиева – bd_plovdiv_plan@abv.bg
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