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ТОМ 1 ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

 РАЗДЕЛ 9 СПИСЪК НА МЕРКИТЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА,

ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ И СВЪРЗАНИТЕ С

ТОВА ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАНА

(КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА)

1. Нормативни изисквания и основания за участие на обществеността в

изготвянето на ПУРБ

Процесът на изготвяне на ПУРБ включва редица дейности, свързани с

привличането на заинтересованите страни и обществото и по-голямата агриженост

към решаване на проблемите и намиране на балансирани решения. Това се

регламентира от чл. 14 на РДВ и чл. 168 v от Закона за водите.

Според изискванията на РДВ всяка държава-членка е длъжна да окуражава

активното участие на всички заинтересовани страни в прилагането на РДВ, а това

трябва да става особено при изработването, преразглеждането и актуализирането на

плановете за управление на речни басейни. Всяка държава трябва да публикува и

предостави за обсъждане и коментар от обществеността следните документи:

График и Работна програма за разработването на ПУРБ и да осигури

консултациите за тях;

Преглед на значими проблеми в областта на управлението на водите,

установени в съответните речни басейни, за който планът се разработва

Планът;

Проектът на ПУРБ.

За целите на активното включване на обществеността и консултациите,

държавите-членки са длъжни да предоставят най-малко 6 месеца за писмени

коментари по тези документи.

Българският закон за водите, чл. 168v, отразява изискванията на  РДВ, като

посочва, че проектът на ПУРБ трябва да е на разположение за потребителите на вода

от частния и обществения сектор поне една година преди началото на периода, за

който се отнася. Той също потвърждава, че всяко частно или юридическо лице може

да консултира басейновата дирекция и да даде писмено мнение, като се добавя

условието, че всички получени мнения се взимат в предвид при разработване на
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Плана за управление на речния басейн.

Настоящият раздел дава резюме на проведените дейности по консултация с

обществеността за разработване на ПУРБ  и на цялостната концепция и стратегия на

БДИБР в тази връзка. Специфичните резултати и изводи от осъществените дейности

са включени в настоящия проект на ПУРБ и в частност, в предложената програма от

мерки.

2. Първо обществено обсъждане относно Заданието на ПУРБ – 2003 година

Освен по гореизложените документи, за които има изисквания да се правят

обществени консултации, съгласно Заповед РД-229/07.07.2003 г. на Министъра на

околната среда и водите и на основание чл.160 от ЗВ ДВ бр.67/1999 г., изм. и доп. ДВ

бр. 81/2000, ДВ бр. 34 и ДВ бр.41/2001 и ДВ бр. 74/2002 г. е открита процедурата за

изготвяне на Плановете за управление, според т. 2, от която заповед, всички

заинтересовани лица могат да представят предложение за съдържанието на ПУРБ до

30.06.2003 г. в съответнта Басейнова дирекция. Конкретните предложения относно

обхвата и съдържанието на ПУРБ трябва да се съобразят със спецификата на

отделните райони за БУ, със задълженията на България, подписала и ратифицирала

международни конвенции, двустранни и многостранни споразумения, свързани с

опазването на водите и водните екосистеми. Съгласно  тази заповед, в БДИБР

постъпват редица предложения и становища по заданието за изготвяне на ПУРБ в

ИБР, които са анализирани и взети предвид при изготвянето на окончателното

Задание за ПУРБ. (виж Приложение № 9-1 Постъпили становища за съдържанието

на ПУРБ и Приложение № 9-2 Постъпили становища по Заданието за изготвяне на

ПУРБ в ИБР).

Обхватът и съдържанието на ПУРБ за ИБР е обсъдено и на заседание на БС на

ИБР и са взети предвид и становищата, изразени по време на провеждането му.

В тази връзка и съгласно Заповед № РД-1547/30.12.2003 на Министъра на

околната среда и водите, на заседание на Висшия консултативен съвет по водите на

10.02.2004 г., също бе разгледано заданието на ПУРБ и постъпват нови становища. Те

са обобщени в Приложение №9-3 Постъпили становища по Заданието за изготвяне

на ПУРБ на заседанието на ВКСВ на 10.02.2004 г.
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3. Ролята на Басейновия съвет към БДИБР в процеса на общественото

обсъждане

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия за

подпомагане дейността на басейновата дирекция. Фуннкциите на Басейновия съвет се

определят с Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите

съвети (ДВ.бр.10/29.01.2002 г.).

Басейновият съвет за Източнобеломорски район е учреден със Заповед №

61/10.11.2003г на Директора на Басейнова дирекция – Пловдив и е в състав от 20

титуляри и 20 резервни членове, като съставъ му периодично се актуализира.

Басейновият съвет включва представители на държавната администрация,

териториалната администрация, водоползвателите и юридическите лица с

нестопанска цел в обхвата на басейна, както и представители на научни организации и

неправителствени организации, имащи отношение към водните проблеми.

Басейновите съвети подпомагат дейността на басейновите дирекции при

провеждането на политика по управление на водите с цел осигуряване на единно и

балансирано управление на водите в интерес на обществото, защита на здравето на

населението, съхранение на естествените природни комплекси и устойчиво развитие

на съответния басейнов район.

Басейновия съвет изразява мнение по изготвянето и приемането на ПУРБ.

4. Стратегия на БДИБР за консултациите с обществеността, извършени и

предстоящи дейности

Основните стъпки, предприети от БДИБР във връзка с обществените

консултации и въвличането на заинтересованите страни в процеса на изготвяне на

ПУРБ биха могли да бъдат разделени на пасивни (информиране) и активни

(консултации и активно участие), както е предложено в Ръководството за участие на

обществеността към РДВ и те следват изискванията на РДВ и ЗВ относно темите и

сроковете за консултиране.

Фигура №9-1 Цикъл на процеса на консултация
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В процеса на консултиране са извършени редица мероприятия. Те ще бъдат

описани в точките по-долу, подразделени в трите типа обществена консултация.

4.1. Информация

4.1.1. Басейновият съвет при Източнобеломорски район

По време на редовните заседания на БС към ИБР, на членовете му бе

предоставена:

Информация за целите и сроковете на РДВ;

Разработване на задание за ПУРБ;

Докладване на Резултатите от Прегледа на характеристиките на района за

басейново управление по чл.5 и Регистър на защитените територии по чл.6

на РДВ;

Разработения График за консултация с обществеността и Работна програма

на ПУРБ;

Докладване на Мониторинговите програми по чл.8 на РДВ за

повърхностните и подземни води;

Резултати от срещите по Консултация с обществеността;

Доклада за Преглед на Междинните проблеми в управлението на водите;

Представяне пред членовете на БС на проекта на ПУРБ и Програмата от

мерки – с това стартира 6-месечния период на обществените обсъждания

със ЗС съгласно чл.  14  на РДВ или първата от серията срещи от ІІІ кръг

обществени обсъждания (вж. точка 4.2.3. от този раздел);

Предстои  представяне пред членовете на БС на окончателния ПУРБ и ПМ

след неговото изготвяне и публикуване.

4.1.2. Печатни издания –  Досега БДИБР като мярка за информиране на

обществеността е издала и разпространила сред заинтересованите страни при

управлението на водите самостоятелно или съвместно с други организации следните

КонсултацияИнформация Активно
участие
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брошури и други печатни издания:

Брошура за запознаване на обществеността с Басейнова дирекция за

управление на водите в Източнобеломорски район като институция,

информиране за структурата й (Директор, Басейнов съвет, Отдели, Регионални бюра),

дейностите, които е отговорна да изпълнява и контакти – година на издаване - 2005

година;

Брошура, информираща обществеността за прилагането на Рамковата

директива в Източнобеломорски район, в която е акцентрано върху основните

понятия, изисквания, цели и срокове на изпълнение на основните задачи в процеса на

планиране на РДВ. В нея са представени и обобщени резултати от Прегледа на ИБР

съгласно чл.5 и чл.6 на РДВ – типология, определяне на повърхностните и подземните

водни тела, първоначално определяне на СМВТ и ИВТ, данни от анализа на

антропогенното въздействие, анализа на риска, защитените територии и

икономическия анализ, като всичко това е демонстрирано по лек за възприемане

начин чрез географски карти - година на издаване – 2005 година;

Брошура на тема „Консултация на обществеността за изготвяне на ПУРБ

за ИБР”, издадена със съдействието на Проект на Холандското правителство:

„Институционално укрепване на БДИБР за прилагане някои изисквания на РДВ”.В

бошурата са представени основните цели на РДВ и нейния подход управлението на

водите да бъде прозрачно за обществеността и да се извършва съвместно с усилията

на всички заинтересовани страни. Брошурата апелира към активно отношение на

всеки заинтересован – година на издаване – 2006 година;

Брошура, издадена съвместно с Националната електрическа компания, и

по-точно с Водно-електрически централи (Група Родопи Пловдив). В нея отново се

акцентира на важността на водата като ресурс, необходимостта от нейното устойчиво

управление, правилното й разпределение през призмата на нуждите за добив на

електроенергия – отрасъл от голямо значение за ИБР (година на издаване – 2007);

Печатно издание под формата на книжка със заглавие „Ръководство за

управление на водите”. То е издадено съвместно с Община Сливен в рамките на

проeкт “Аквафил” и Програма “ИНТЕРРЕГ ІІІС”. Книжката е насчена към общините

като ключов участник в процеса по консултация, като са разгледани както

нормативните изисквания тако и възможностите за подобряване на сътрудничеството

с БДИБР и по-активно участие в процеса на управление на водите. В изданието

последователно са изяснени редица важни за управлението нормативни положения,
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подходи и резултати като е обърнато подробно внимание на Европейските  директиви

по  водите и  хармонизацията им  с българското    законодателство,  РДВ и Закона за

водите.  Представени са по подходящ и нагледен начин на съдържанието на ПУРБ и

работната програма за разработване на ПУРБ, а особено внимание е обърнато на

консултациите с обществеността. Дадени са конкретни примери как общините биха

могли да се включат в процеса на изготвяне на ПУРБ;

Печатно издание под формата на книжка, представляващо Междинен

преглед на значимите проблеми в управлението на водите в ИБР. Повече

подробности за него има в т. ІІІ.3.3. от настоящия раздел (издадена м. март, 2008).

Брошура на тема „Проект на План за управление на речните басейни на

ИБР”  – доста подробна брошура, разработена специално с цел представяне на

Проекта за ПУРБ пред обществеността и обществените консултации, провеждани в

периода 22.12.2008 и 22.06.2009. Съдържа информация за съдържанието на ПУРБ, за

характеристиките и особеностите на основните речни басейни в ИБР, за зоните за

защита на водите, за основните групи и видове въздействия, за оценката на

състоянието на повърхностните и подземните водни тела, екологичните цели и

видовете мерки. В нея са предоставени различните възможности за включване в

консултациите и запознаване с проекта на ПУРБ – електронна поща, адрес, факс,

регионални бюра и др. Изразено е желанието на БДИБР за активно участие на всички

заинтересовани страни по време на консултациите за финализиране на ПУРБ за ИБР.

(издадена м. януари, 2009);

4.1.3. Web-site на БДИБР - Създаване, поддържане и редовно актуализиране

на web-site на БДИБР (www.bd-ibr.org), в който своевременно се публикуват всички

документи във връзка с ПУРБ. В страницата е предвидена отделна секция

«Консултации», в която се намира информацията по консултациите – въпросници,

резултати от попълването им, материали, протоколи и информация за проведените

срещи и т.н., както и публикуваните документи за консултация. В страницата също

има отделено специално място за ПУРБ, където е публикувана информация

съответстваща на нивото на разработване. Уеб-страницата е интерактивна и дава

възможност за двупосочна връзка. В сайта има и секция „Форум”, където също се дава

възможност за свободна обмяна на мнения и становища. Регистрираните посещения за

2008 година са около 32000.

4.1.4. Профил на БДИБР в социалната мрежа www.facebook.com –

Басейнова дирекция Пловдив (Basin Directorate Plovdiv). По-интерактивен метод за

http://www.bd-ibr.org/
http://www.facebook.com/
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комуникация. Профилът е създаден, за да достигне информация, да предизвика

дискусия по по-нетрадиционен и съвременен начин до определена аудитория.

Участниците са предимно млади хора с различни интереси и образования.

В него се публикува интересна актуална информация за дейността на

Дирекцията, снимки от конкретни събития (включително от проведените срещи-

консултации с обществеността). Досега е създадена мрежа от около 400 „приятели”

на БДИБР, които общуват помежду си по много начини, включително чрез

изпращане на лични съобщения, покани за участия в мероприятия, публикуване на

информация по различни поводи, споделяне на снимки, текст, хипервръзки,

видеооткъси, създаване и участие в групи по интереси и др. Създадени са 4

виртуални социални групи,  като участниците в тях са над 1800.  Групите са

ориентирани към проблемите на опазването на околната среда - „За чисти български

реки и язовири”, „Трябва ли да бъде създадена екополиция в България?”;

”Присъедини се към борбата с изменението на климата” и „Правото да знам!”.

Всичко това дава възможност на експертите от БДИБР да имат представа във

всеки един момент от „общественото настроение”  по дадена тема,  а също и да

предизвикват дискусии по определени теми. Профилът се администратира от

експерти на Басейновата дирекция.

4.1.5. CD със съдържанието на Прегледа на междинните проблеми  в

управлението на водите – изпратен е в хода на консултацията с обществеността до

сидентифицираните  заинтересовани страни с цел запознаване с доклада и

подпомагане на процеса на консултация.

4.1.6. CD със съдържанието на Проекта на ПУРБ – Интерактивна

компилация, създадена с цел разпространение и запознаване на различните групи

заинтересовани страни със съдържанието на Проекта на ПУРБ. Освен него в диска са

записани текстовете на Закона за водите и РДВ. Копия от диска заедно с предвидените

дати за провеждане на обществени консултации са разпратени на всички

идентифицирани заинтересовани страни в началото на 2009 г. с цел запознаване с

Проекта на ПУРБ и предизвикване на активно участие в процеса на планирането.

4.1.7. Медийни изяви – във всички етапи от процеса на планиране БД следва

определена медийна политика, а именно - осигуряване на експерти за интервюта за

вестници, радио-станции и телевизионни канали, публикуване на прес-съобщения и

др. Тази информационна политика беше засилена след изготвянето на Проекта на

ПУРБ. Последният беше обявен на широката общественост чрез два национални
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Райони за консултация в І кръг

ежедневника и прессъобщение до медиите. Във връзка с изпълнение на обществената

поръчка за предоставяне на информация за широката общественост, свързана с ПУРБ,

предстои изготвяне на ТV-клип, радио-клип, прес-каре и др.

2. Консултация

4.2.1. Идентифициране на всички заинтересовани страни в управлението на

водите на територията на ИБР; (Приложение № 9-4 Списък на заинтересованите

страни в ИБР при изготвянето на ПУРБ), както и по основни речни басейни.

4.2.2. Откриване  на е-mail   за обратна  връзка  с обществеността:

bd_plovdiv_public@abv.bg

4.2.3.Организиране и провеждане на срещи по консултация със

заинтерeсованите  страни

Консултациите се организират и провеждат  по основни речни басейни, като се

канят за участие представители на заинтересованите страни от управлението на

речния басейн на регионално и местно ниво. На картите по-долу е представена

информация за районите за консултация в І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти кръг.

4.2.4. Провеждане на социологическо проучване – То е организирано от страна

на екипа на Консорциума, спечелил обществената поръчка за организиране на

консултациите. Проведени бяха телефонни интервюта със заинтересованите страни и

широката общественост на ИБР и обобщени данните в електронен вид, а след това

направен анализ на резултатите от проведените интервюта. (Вж. Приложение № 9-12

Резултати от социологическото проучване срез ЗС и широката общественост в ИБР)

Карта №9-1 Райони за консултации с обществеността в ИБР, І кръг от срещи

Карта №9-2 Райони за консултации с обществеността в ИБР, ІІ и ІІІ кръг

Райони за консултация в ІІ и ІІІ кръг
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Информация за срещите се разпространява чрез уеб-сайта на БДИБР, медии,

писмена покана до заинтересованите страни с предварително обявен дневен ред и

списък на поканените участници.  За срещите се води присъствен лист и протокол и

след приключване на срещата резултатите от нея – протокол, присъствали участници,

представени материали и решения са достъпни за обществеността чрез уеб-сайта на

БД в раздела „Консултации”.  До изготвяне на проекта на ПУРБ са проведени два

кръга консултации, а след изготвянето на проекта на ПУРБ е проведен трети кръг от

консултации с обществеността. Общо проведените срещи са 24 на брой.

І кръг срещи за консултация – Срещи, проведени в периода ноември 2006

– април 2007 г.  Основна цел на срещите е представяне на Работната програма и

графика с мерките за консултация, резултатите от анализа на характеристиките на

района за басейново управление и провеждане на дискусия за основните проблеми и

приоритети на речния басейн, като предварителна консултация за създаване  на

документа „Междинен преглед на установените проблеми  в района за басейново

управление”.

ІІ кръг  срещи за консултация – Срещи, проведени в периода май 2007 –

февруари 2008 г. Основна цел на срещите е информиране за подхода при разработване

на Програмата от мерки, детайлна информация за водните тела, определени в риск за

постигане на целите за околна среда и предварителна дискусия с предложения за

възможни мерки.

ІІІ кръг срещи за консултация – Срещи, проведени в периода януари 2009

– юни 2009. Третият кръг обсъждания са във връзка с вече изготвения проект на ПУРБ,

на тема “Съгласни ли сме с програмата от мерки и кой ще я изпълнява”.

Информация за проведените срещи по консултация е дадена в Таблица №9-1.
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Таблица №9-1 Проведени срещи за консултации със заинтересованите страни в ИБР
К

ръ
г

№
Басейн Дата Място Тема

1 Тунджа 6.11.2006 Сливен „Кои са основните приоритети в басейна на
река Тунджа?”

2 Арда 28.11.2006 Смолян „Кои са основните приоритети в басейна на
река Арда?”

3 Горно течение на
река Марица

22.02.2007 Първомай „Кои са основните приоритети в горната
част на басейна на река Марица?”

І к
ръ

г 
ср

ещ
и

4 Долно течение на
река Марица

12.04.2007 Хасково „Кои са основните приоритети в долната
част на басейна на река Марица?”

5 Арда 29.05.07 Кърджали ««ККооии ссаа ввъъззммоожжннииттее ммееррккии вв ббаассееййннаа ннаа рр..
ААррддаа??»»

6 Тунджа 04.09.2007 Ямбол ««ККооии ссаа ввъъззммоожжннииттее ммееррккии вв ббаассееййннаа ннаа рр..
ТТуунндджжаа??»»

7 Горно течение на
р. Марица

23.10.2007 Пазарджик ««ККооии ссаа ввъъззммоожжннииттее ммееррккии вв горното
течение на р. Марица?»»

8 Средно течение
на р. Марица

20.11.2007 Пловдив ««ККооии ссаа ввъъззммоожжннииттее ммееррккии вв средно то
течение на р. Марица?»»

9 Долно течение на
р. Марица

20.02.2008 Стара Загора ««ККооии ссаа ввъъззммоожжннииттее ммееррккии вв ддооллннооттоо
ттееччееннииее ннаа рр.. ММааррииццаа??»»

ІІ
 к

ръ
г 

ср
ещ

и

10 Тунджа 04.12.2007 Казанлък ««ККооии ссаа ввъъззммоожжннииттее ммееррккии вв ббаассееййннаа ннаа рр..
ТТуунндджжаа??»»

11 Тунджа 10.03.2009 Калофер ««ССъъггллаассннии ллии ссммее сс ППррооггррааммааттаа оотт ммееррккии вв
ббаассееййннаа ннаа рр.. ТТуунндджжаа ии ккоойй щщее яя
ииззппъъллнняявваа??»»

12 Тунджа 26.03.2009 Ямбол ««ССъъггллаассннии ллии ссммее сс ППррооггррааммааттаа оотт ммееррккии вв
ббаассееййннаа ннаа рр.. ТТуунндджжаа ии ккоойй щщее яя
ииззппъъллнняявваа??»»

13 Арда 14.04.2009 Смолян ««ССъъггллаассннии ллии ссммее сс ППррооггррааммааттаа оотт ммееррккии вв
ббаассееййннаа ннаа рр.. ААррддаа ии ккоойй щщее яя ииззппъъллнняявваа??»»

14 Арда 28.04.2009 Кърджали ««ССъъггллаассннии ллии ссммее сс ППррооггррааммааттаа оотт ммееррккии вв
ббаассееййннаа ннаа рр.. ААррддаа ии ккоойй щщее яя ииззппъъллнняявваа??»»

15 Горно течение на
р. Марица

12.05.2009 Пазарджик ««ССъъггллаассннии ллии ссммее сс ППррооггррааммааттаа оотт ммееррккии вв
ггооррннооттоо ттееччееннииее ннаа рр.. ММааррииццаа ии ккоойй щщее яя
ииззппъъллнняявваа??»»

16 Средно течение
на р. Марица

28.05.2009 Пловдив ««ССъъггллаассннии ллии ссммее сс ППррооггррааммааттаа оотт ммееррккии вв
ссррееддннооттоо ттееччееннииее ннаа рр.. ММааррииццаа ии ккоойй щщее яя
ииззппъъллнняявваа??»»

17 Долно течение на
р. Марица

10.06.2009 Димитровград ««ССъъггллаассннии ллии ссммее сс ППррооггррааммааттаа оотт ммееррккии вв
ддооллннооттоо ттееччееннииее ннаа рр.. ММааррииццаа ии ккоойй щщее яя
ииззппъъллнняявваа??»»

18 ИБР 19.03.2009 НТС – София ««ССъъггллаассннии ллии ссммее сс ППММ ззаа ИИББРР ии ккоойй щщее яя
ииззппъъллнняявваа??»»

19 ИБР 23.03.2009 НТС – Пловдив ««ССъъггллаассннии ллии ссммее сс ППММ ззаа ИИББРР ии ккоойй щщее яя
ииззппъъллнняявваа??»»

20 ИБР 22.04.2009 Пловдив ««ППррееддссттааввяяннее ннаа ппррооееккттаа ннаа ППУУРРББ ии ППММ
ппрреедд ННППОО»»

21 ИБР 23.04.2009 София
(ИВП-БАН)

««ППррееддссттааввяяннее ннаа ппррооееккттаа ннаа ППУУРРББ ии ППММ
ппрреедд ннааууччннааттаа ооббщщнноосстт»»

22 Тунджа 05.06.2009 Сливен ««РРоолляяттаа ннаа ооббщщииннииттее оотт ббаассееййннаа ннаа ТТуунндджжаа
ппррии ииззппъъллннееннииееттоо ннаа ППММ»»

23 Арда 17.06.2009 Кърджали ««РРоолляяттаа ннаа ооббщщииннииттее оотт ббаассееййннаа ннаа ААррддаа
ппррии ииззппъъллннееннииееттоо ннаа ППММ»»

ІІ
І к

ръ
г 

ср
ещ

и

24 Марица 23.06.2009 Пловдив ««РРоолляяттаа ннаа ооббщщииннииттее оотт ббаассееййннаа ннаа
ММааррииццаа ппррии ииззппъъллннееннииееттоо ннаа ППММ»»
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Карта №9-3 График на проведените срещи с обществеността – ІІІ кръг

Съвместно с Центъра за сравнителни изследвания през 2005 г. бе проведен

“Семинар за обучение на предприятия” и Кръгла маса по въпросите, свързани с

“Интегрирано управление на водните ресурси”, на която бяха представени резултатите

по чл.5 за Източнобеломорски район.

БДИБР е партньор и на «Асоциация за развитие на долината на Арда - АРДА»,

създадена по проект  ФАР ТГС България – Гърция 2003, като предоставя информация и

участва в провежданите срещи и дискусии на заинтересовани страни от басейна на

р.Арда, касаещи проблеми по водите.

4.2.4. Изготвяне и издаване на въпросник за основните проблеми  и

приоритети на речния басейн - В шестмесечния срок за консултация бе изготвен,

публикуван и разпространен Въпросник за идентифициране на  значимите проблеми в

управлението на водите. Въпросникът се състои от 33 въпроса, разделени в шест

тематични рубрики, както и допълнителни въпроси, необходими за изготвяне на

профил на анкетирания. Основните групи въпроси касаят „водата и замърсителите”,
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„водата и необходимостта й за хората и икономиката”, „водата и наводненията”,

„водата и природата”, „ние и водата” и др. Въпросите са оформени като предложения,

от които анкетираният трябва да избере приоритетни такива от своята гледна точка.

Въпросникът е разпространяван по време на провежданите срещи по консултация,

както и е публикуван електронен вариант на уеб-сайта на БДИБР. Въпросникът е

попълнен от 108 представители на различни институции. (Вж. Приложение №9-5

Анализ на попълнения въпросник). Резултатите от Въпросника са публикувани на уеб-

сайта на БДИБР в раздела «Консултации» и са взети предвид при изготвяне на

Доклада за междинния преглед на значимите проблеми в управлението на водите в

ИБР.

4.2.5. Въпросник за допитването до заинтересованите страни

относно адекватността на ПУРБ и Програмата от мерки – Въпросникът е изготвен

от експертите от БДИБР и разпратен до всички заинтересовани страни заедно с копие

от диска с Проекта на ПУРБ

4.2.6. Въпросник до общините – Въпросникът е изготвен от експертите

в БДИБР с цел да събере актуална информация относно планираните проекти на

общините за изграждане на водоснабдителни мрежи, канализации и пречиствателни

станции за питейни и отпадни води на територията на ИБР. Разпространява се по

време на третия кръг от обществените обсъждания. Резултатите от анализа на

попълнените въпросници от общините за ИБР са представени в Приложение №9-6, а

за отделните басейни – в томовете за съответните басейни.

4.2.7. Въпросник до широката общественост – Този въпросник е

разработен по обществена поръчка за предоставяне на информация на широката

общественост, свързана с ПУРБ, и предстои да бъде разпространен посредством

флайъри в местните печатни издания.

4. 3. Активно участие

4.3.1. Срещи по консултация - По време на провежданите срещи са

организирани  тематични дискусии по групи, в резултат на които  са избрани

приоритетни проблеми за всеки речен басейн от първи кръг срещи, списък с

предложения за мерки от втори кръг срещи и постъпили предложения за допълнение

на ПМ (Вж. Приложение №9-7 Постъпили предложения за ПМ в ИБР )



Р  А  З  Д  Е  Л   9

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2010-2015 година
9-13

4.3.2. Писмени становища – Изпратен е до ЗС за  запознаване и становище

Докладът за Междинния преглед на значимите проблеми в управлението на водите.

По време на консултацията във връзка с Междинния преглед са постъпили 20 бр.

писмени становища по документа с предложения за мерки.

След представянето на проекта на ПУРБ и ПМ пред заинтересованите страни в

БДИБР постъпиха писмени становища (вж. Приложение №9-8)

Басейновия съвет изрази мнение по проекта на ПУРБ, както и гласува

приемането му на Заседание № 12 (Приложение №  14 – Протокол на БС)

5. Документи по консултация

5.1. Работна програма на ПУРБ и График на мерките за консултация със

заинтересованите страни

Работната програма на ПУРБ и Графикът с мерките за консултация със

заинтересованите страни е изготвен и публикуван на уеб-сайта на БД ИБР през

декември 2006г. (Вж. Приложение №9-9 Работна програма на ПУРБ и Приложение

№9-10 График за консултации с обществеността). Основната цел на работната

програма е информиране на обществеността за предстоящите дейности по

изготвянето на ПУРБ  и създаване на организация за изпълнението на ПУРБ.

Основната цел на Графика е да представи сроковете и етапите за информиране на

обществеността с отделните етапи при изготвяне на ПУРБ, в съответствие с

изпълнението на изискванията на Директива 2000/60 на ЕС и установените проблеми

при управлението на водите, както и тяхното решаване, пряко свързани с

разработването на ПУРБ.

На проведените срещи по консултация със заинтересованите страни в периода

ноември 2006 г. – април 2007 г. бяха представени разработените документи и

предвидени мероприятия по консултация. Проведени са 4 бр. срещи по основни речни

басейни. За басейна на р.Марица консултацията бе за горно и долно течение поради

големия обхват на речния басейн. Информация за проведените срещите е дадена в

Таблица № 9-1 – І кръг.

5.2. Преглед на междинните проблеми в управлението на водите

Дейностите по консултация  със заинтересованите  страни са проведени в два етапа:

І етап – Преди изготвяне на документа

За изготвяне на Доклада за междинния преглед на установените проблеми в
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управлението на водите е разработен въпросник по основни речни басейни за

идентифициране на значимите проблеми и приоритети. Проведени са и срещи за

консултация, на които в резултат от дискусия са приети решения за основните

проблеми. Решенията са част от протокола на срещата и са публикувани на уеб-сайта

на БДИБР. В проекта на ПУРБ са дадени към инфрмацията по речни басейни.

ІІ етап – След публикуване на документа

Изготвения Доклад  за преглед на междинните проблеми в управлението на водите

е публикуван  на  уеб-страницата на БД и изпратен до списък на заинтересованите

страни за запознаване и становища.  В резултат на консултацията в БДИБР са

получени 20 бр. становища с предложения за мерки, взети в предвид за създаването на

програмата от мерки. Постъпилите становища са обобщени в Приложение №9-11

Становища, постъпили за значимите проблеми в управлението на речните басейни.

5.3. Проект на План за управление на речните басейни

Дейностите по консултация със заинтересованите страни по ПУРБ също са

планирани в два етапа:

І етап – Преди изготвяне на проекта на ПУРБ

За създаване  на проекта на ПУРБ, в който ключовия момент е Програмата от

мерки е проведен вторият кръг срещи за консултация със заинтересованите страни,

дадени в Таблица № 9-1. Срещите преминаха под мотото: «Кои са възможните мерки

в речния басейн?» По време на срещите бяха дискутирани водните тела в риск въз

основа на представена от БДИБР информация и формулирани възможни мерки за

решаване на идентифицираните проблеми. При консултацията по Доклада за

междинния преглед на значимите проблеми в постъпилите становища също има

предложения за мерки. Въз основа на проведените консултаци бе изготвен списък с

предложени мерки по време на консултацията по основни речни басейни..

Съставеният списък е ползван за формулиране на програмата от мерки.

ІІ етап – След публикуване на проекта на ПУРБ

След публикуване на проекта на ПУРБ на уеб-сайта на БДИБР в раздела

„Консултации” беше предвиден шестмесечен срок за консултация (22.12.08-22.06.09),

по време на който се проведоха обществени обсъждания. Дискутираха се програмите

от мерки за съответните речни басейни. Освен проведените 7 на брой общи срещи със
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ЗС на територията на отделните речни басейни, бяха проведени и допълнителни  7 на

брой специализирани срещи с представители на научните срещи, НПО, структурите

от системата на МОСВ (ИАОС, РИОСВ, ДНП), общини (вж. Таблица  9-1).

Освен посочените до момента информационни канали, проектът на ПУРБ беше

разпратен до всички идентифицирани ЗС в ИБР заедно с общия въпросник за

допитване относно адекватността на ПУРБ и ПМ (вж. Приложение № 9-12 Анализ на

резултатите от въпросника). Също така посредством в електронните и печатни

медии (които бяха информирани и поканени на обществените обсъждания), бяха

направени прес-съобщения, интервюта, а информация беше предоставена

допълнително и в сайта на МОСВ, на БД ИБР  и в профила на БДИБР в социалната

мрежа Facebook. Резултатите от консултацията на ПУРБ както и от консултацията по

ЕО са отразени във финалния вариант на ПУРБ. Те могат да бъдат разгледани в

Приложенията от Раздел 9 на съответните томове за речните басейни.


