
 

Обществена консултация – среща с обществеността и НПО по 
актуализация на ПУРБ за периода2016 – 2021г. 

 
 
 
В периода 12-13 февруари в Бета Хаус София се проведе първата работна среща 

между представители на Министерството на околната среда и водите, Басейновите 
дирекции, ИБЕИ - БАН и природозащитни неправителствени организации с екологична 
насоченост във връзка с актуализацията на Плановете за управление на речните 
басейни (ПУРБ). 

Акцент на срещата бяха изготвените от Басейновите дирекции Междинни 
прегледи на значимите проблеми в управлението на водите, чиято цел е да информира 
и предостави за коментари на обществеността и заинтересованите страни информация 
за идентифицираните значими проблеми по райони за басейново управление, както и да 
се обсъдят най-важните въпроси по отношение на управлението на водите 
(предизвикателствата) и какви са начините за справяне с тези проблеми. 

Присъстващите на срещата бяха запознати и с етапите на изготвянето на Плана 
за управление на риска от наводнения (ПУРН). 

Обърна се специално внимание на ролята на обществеността и заинтересованите 
страни в процеса на актуализацията на ПУРБ и разработването на ПУРН за намирането 
на балансирани решения за управлението на водите. 

През вторият ден от работната среща беше представена работата на: 
- Научно-изследователската дейност на Института по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания – БАН; 
– WWF – идентифицирани проблеми по теми, свързани с управлението на 

водите (ВЕЦ, разрешителен режим, изземване на инертни маси, минимален воден 
отток, крайречна растителност) и предприети действия за решаването им; 

- Прозрачни планини (инициатива на СДП БАЛКАНИ, сдружение Байкария – 
Велинград и Рибарско сдружение Балканка 2009 – Благоевград)  идентифицираните от 
тях проблеми, необходими и  предприети действия за решаването им, включително по 
посочените по-горе проблемни области; 

- Други неправителствени организации. 
Двудневната работна среща приключи с обща дискусия и представяне на 

предложения за решения относно актуализацията на ПУРБ. 
Повече информация за проведената среща, както и представените презентации и 

направените предложения по време на дискусиите относно актуализацията на ПУРБ 
може да намерите на:  
Прозрачни планини: 
www.facebook.com/prozrachniplanini 
www.prozrachniplanini.org 
https://www.youtube.com/channel/UCe1mWyV-rVKmf_nXnr-ng5Q 
 
 
 
 


