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СТРАТЕГИЯ

И МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ
ПУБЛИЧНОСТ

И

Срещи за консултация
със заинтерисовани
страни

Срещи за консултация с
индустриални
предприятия

Начална
конференция

Интернет
сайт
Информация

Консултация

Активно
участие

Брошури

Семинар за
добри
практики

Медии

Финална
конференция

Дейностите по информация и публичност за проекта са интегрирани в процеса на
консултация по проекта на ПУРБ за ИБР, като се използват различни форми за
предоставяне на информация, за консултация и за привличане на заинтерисованите
страни към активно участие в разискваните проблеми.

ЗАИНТЕРИСОВАНИ СТРАНИ

ПАРТНЬОРСТВО
Държавни
администрации

Индустрия

Научни среди

ОБЩИНИ

Неправителствени
еколоогични организации
Заинтересованите страни от резултатите от проекта са на национално, регионално и
местно ниво (в районите на проучване) и обхващат държавни администрации на
национално и регионално ниво, местни власти, браншови организации и индустриални
предприятия, неправителствени организации, научни институти, широка общественост.
Установяването на доверие и партньорство е ключово за успеха на проекта и постигането
на заложените цели и резултати.

СРЕЩИ

2 срещи

ЗА КОНСУЛТАЦИИ

РАЙОНИ НА ПРОУЧВАНЕ
СРЕДНОГОРИЕ

ПЛОВДИВ

АРДА
2 срещи

1 среща

СРЕЩИ

ЗА КОНСУЛТАЦИИ - РАЙОН

СРЕЩА ЗА РАЙОН АРДА – ДОЛНО ТЕЧЕНИЕ

гр.Кърджали 28.04.2016г

Срещата бе открита от областния
управител на Смолянска област.
Разгледани са водните тела
в
горната част на основната река до
яз.Кърджали и притоци. Основните
дискутирани проблеми са свързани
с отпадъчните води от “Горубсо хЗлоатоград” и ХХ “Ерма река” и
“Горубсо – Моадан” и рудник
“Крушев
дол”.
Проведена
бе
дискусия по предложените мерки.

АРДА

Разгледани са водните
тела от
основното течение на реката ат
яз.Кърджали
и
притоци
до
границата. Основните проблеми в
разглеждания участък са свързани с
рудник „Маджарово“ и „Звездел“.
Предложени
мерки
за нов
мониторингов
пункт
след
дренажните води от ликвидирания
рудник “Зведел“ и пречистване на
водите от рудник „Маджарово“.
СРЕЩА ЗА РАЙОН АРДА – ГОРНО ТЕЧЕНИЕ

гр. Златоград – 31.05.2016г

СРЕЩИ

ЗА КОНСУЛТАЦИИ - РАЙОН
СРЕДНОГОРИЕ

СРЕЩА ЗА РАЙОН СРЕДНОГОРИЕ – ТОПОЛНИЦА
с. Мирково - 26.05.2016 г.
Разгледани са водните тела във
водосбора на р.Тополница. В
срещата участваха кметовете на
ообщините Пирдоп, Чавдар и
Мирково и заместник кмета на
община Златица.
Коментирани бяха проблемите с
рудник „Медет“ и ХХ „Медет“,
както и такива за я.Жеков вир и
яз.Дущанци.
Проведена
бе
дискусия
по
предлоожените
мерки.

СРЕЩА ЗА РАЙОН СРЕДНОГОРИЕ
– ЛУДА ЯНА
гр. Панагюрище - 27.05.2016г

.

Срещата бе открита оот кмета на
община Панагюрище. Разгледани са
водните тела във водосбора на
р.Луда Яна.
Коментирани бяха
възможни
мерки,
свързани
с
“Асарел - Медет”, рудник „Цар
Асен“,
обогатителна
фабрика
“Елшица” и рудник „Медет“.

СРЕЩИ

ЗА КОНСУЛТАЦИИ – РАЙОН ПЛОВДИВ

гр. Пловдив

30.05.201 г.

Коментирани бяха проблеми с рудник „Джурково“ ,
експлоатацията на хвостохранилище „Лъки 2“ ,
необходимостта от допълнителни мерки за „КЦМ“ и
осигуряване на отток на р.Чепеларска след
водохващане за ВЕЦ “Асеница 1 и 2”.

СРЕЩИ

С ИНДУСТРИЯТА

Среща на 16.10.2015г.

За консултация с представители на индустрията БМГК
организира и проведе 3 срещи – консултации за
представяне на резултатите от проекта и дискусии по
тях
Среща на 25.03.2016г.

На
срещата
бе
представен
проекта, неговите цели и обхват,
предвидени
дейности
и
изследвания
и
междинни
резултати,
както
и
бе
дискутирана
ролята
на
заинтерисованите
страни
за
предоставяне на информация за
източници на замърсяване от
стари разработки и предложения
за
точки
за
допълнителни
изследвания.

На
срещата
бе
представена
информация
за
междинните резултати
по
проекта
от
проучвателния
мониторинг
и
обсъдени планираните
бъдещи
дейности,
включително и срещи
по
места
със
заинтерисованите
страни.

СРЕЩИ

С ИНДУСТРИЯТА

Среща на 21.06.2016г.
На срещата бяха представени мерките към ПУРБ
за ИБР, целите и изключенията към ПУРБ на
ИБР и бе проведена дискусия относно целите.
Направено бе обобщение на резултатите от
съвместната работа и обсъдени възможностите
за бъдещо сътрудничество.

СЕМИНАР ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ
20.04.2016г., гр.София
В МГУ бе проведен семинар за
добри практики при добива на
метални руди и преработката им
от преподаватели на МГУ, с които
бяха
запознати
пристващите
преставители на индустрията и
партньорите по проекта.

НАЧАЛА И ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИИ

НАЧАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 14.05.2015 г. в гр. София, бе проведена начална
конференция. Срещата бе открита от Заместник министъра на
ОСВ Г-н Гуджеров. От поканените 67 институции, присъстваха
59 представители на държавни и местни администрации,
бизнеса, научните среди, браншови и неправителствени
организации, медии. Конференцията бе открита от Заместник
министър Павел Гуджеров. Присъстващите бяха запознати с
целите, планираните резултати и дейности, получиха обща
информация за проекта – финансиране,и партньори.

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
На 29.06.2016г 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 район.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Интернет страници на партньорите
Интернет страница на БД ИБР – WWW.EARBD.ORG

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

