FINANCIAL MECHANISMOF THE EUROPEAN ECONO MIC AREA 2009 – 2014
ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМНА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014
ПРОУЧВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

BG – GR GWB

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
гр.СОФИЯ, 26.10.2016г

инж.Мария Бабукчиева
Координатор на БД ИБР и КЕ по управление на водите
Басейнова дирекция “Източнобеломорски район”
www.eeagrants.org
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските
и вътрешни води” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано
управление на морските и вътрешни води “.
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ПЛАН ЗА ПУБЛИЧНОСТ
Основни цели
ЦЕЛ 1 Популяризиране на подкрепата от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 във връзка с
изпълнението на проекта.
ЦЕЛ 2 Популяризиране на целите, обхвата и резултатите от
изпълнението на проекта, гарантирайки откритост и прозрачност при
изпълнението му.
Специфични цели
1.Осигуряване на леснодостъпна и разбираема информация за
реализирането и същността на проекта;

2.Приобщаване на заинтерисованите страни към постигане на
резултатите и целите на проекта;
3.Информиране на широката общественост
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ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Държавни
администрации

Научни среди

Неправителствени
организации

ОБЩИНИ

партньорство
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Начална
конференция

Срещи със заинтерисовани
страни

Интернет сайт

Медии

информационни
материали

Информ
ация

Рекламни
материали

Консултация

Финална
конференция

Активно участие
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Среща в гр.Девин
19.05.2016г
за горното течение на басейна на
р. Арда и р.Марица по границата с
РГърция

На срещата бяха обсъдени
резултатите от оценкте по проекта
и наличие на промяна в
състоянието на подземните водни
тела спрямо първия ПУРБ
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Среща в гр. Харманли
01.06.2016г
за средното течение на басейна
на р. Арда и част от басейна на
Марица по границата с РГърция.

На срещата беше обсъдено наличието
на трасграничен пренос в
разглежданите водни тела и
следващите стъпки за тях.
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Среща в гр. Ивайловград
2.06.2016г
долно течение на р.Арда, басейна
на р.Бяла и част от басейна на
р.Марица по границата с РГърция

Коментирани бяха изходните данни,
информацията за извори, защитата
на водоизточниците и връзката с
гори
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Среща в гр. София 28.07.2016г
Среща – консултация с професионалните среди – бяха обсъдени
границите и характеристиките на разглежданите подземи ВТ.

Среща в гр. Пловдив 24.10.2016г
бяха представени финалните промени в границите на подземните водни
тела, направените характеристики и оценки и обсъдени с цел
включването им в ПУРБ
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НАЧАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 8.10.2015 г. в гр. София, бе проведена начална
конференция по проекта. Присъстваха представители на
държавни и местни администрации, бизнеса, научните
среди, браншови и неправителствени организации, медии.
Присъстващите бяха запознати с целите, планираните
резултати
и дейности, получиха обща информация за
проекта – финансиране и партньори.

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
На 26.10.2016г в гр.София е
планирана финална
конференция за представяне на резултатите от проекта и
обсъждане на ролята му за Плана за управление на речните
басейни за Източнобеломорски и Западнобеломорски райони.
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