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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПАМЕТНА ЗАПИСКА

На 21 юни 2016 г., в сградата на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) се проведе обществено обсъждане на проектите на Планове за
управление на риска от наводнения 2016-2021(ПУРН) за четирите района за басейново
управление – Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски. На
срещата присъстваха експерти от дирекция: „Водоснабдяване и канализация“,
„Благоустройство и геозащита“, Главна дирекция „Управление на териториалното
сътрудничество“, изпълнители на регионалните прединвестиционни проучвани, експерти
от дирекция УВ и представители на басейновите дирекции.
На проведеното обсъждане нямаше представители
инфраструктура и Дирекция за национален строителен контрол.

на

Агенция

пътна

Предмет на срещата бе обсъждане на предвидените за изпълнение от МРРБ, 40
вида мерки залегнали в проектите на програмите от мерки (ПоМ) на ПУРН за периода
2016-2021.
Резултати от проведената дискусия:
МРРБ не припознава своите отговорности във връзка с изпълнение на по –
голямата част от мерките залегнали в ПоМ на проектите на ПУРН. Експертите на
ведомството изразиха мнение, че МРРБ трябва да бъде отговорно за изпълнението само на
тези мерки, които са в съответствие с чл.10 от Закона за водите.
За постигане на съответствие на резултатите от проведената дискусия с
разработените програми от мерки към ПУРН в четирите района за басейново управление
на срещата се взеха следните решения:

-

-

в срок до 10 дни след провеждане на срещата, МРРБ да изпрати на електронната
поща отразени коментарите си по проекта на ПУРН за Черноморски район;

-

в едномесечен срок от провеждане на срещата да бъдат представени коментарите
на ведомството по ПУРН и за останалите басейнови дирекции.

след запознаване с бележките на ведомството, при необходимост да се организира нова
среща за обсъждане на постъпилите коментари.
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