План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.)

2016

СЪДЪРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 9
СПИСЪК НА МЕРКИТЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПОСТИГНАТИТЕ
РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ИЗМЕНЕНИЯ НА
ПЛАНА (КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА) .................................................................. 380
9.1. Нормативни изисквания и основания за участие на обществеността в изготвянето на
ПУРБ ………………………………………………………………………………………….380
9.2. Информиране на обществеността и консултации по Плана ............................................. 381
9.3. Предприети действия за информиране на обществеността .............................................. 382
9.3.1.Басейнови съвети………………………………………………………………………...383
9.3.2. Актуализирана информация на интернет –страницата на БД“ЗБР“…………………384
9.3.3. Инициативи, работни срещи и консултации със заинтересованите страни,
обществени обсъждания:……………………………………………………………………...384
9.3.4 Анкети……………………………………………………………………………………387
9.4. Инициативи с различни целеви групи................................................................................. 388
9.5. Тематични работни срещи.................................................................................................... 389
9.6. Медии ..................................................................................................................................... 390
9.7. Полезни практики в сферата на обществените консултации ............................................ 390
9.8. Изменение на Плана за управление на речните басейни след обществените консултации
- чл. 168в, ал. 3 от ЗВ ................................................................................................................... 390
9.9. Съгласуване на обществените консултации с разработването на Плана за управление на
риска от наводнения..................................................................................................................... 392

379
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.)

2016

РАЗДЕЛ 9
СПИСЪК
НА
МЕРКИТЕ
ЗА
ОБСЪЖДАНЕ
С
ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА
ИЗМЕНЕНИЯ
НА
ПЛАНА
(КОНСУЛТАЦИЯ
С
ОБЩЕСТВЕНОСТТА)
Обществените консултации са двупосочен процес на комуникация между
органите, отговорни за разработването на планове и политики за гражданите, чрез
които и двете страни се информират за своите гледни точки по въпроси и предложения
при изготвянето на документ, което осигурява на гражданите възможността да влияят
на решенията, вземани от прилагащия орган. Обществените консултации са част от
цялостния процес на планиране, разработване и прилагане на публични политики.
Планът за управление на речните басейни е документ, който засяга интересите
на широк кръг водоползватели, граждани, инвеститори и Неправителствени
организации, оказвайки влияние върху изготвянето на плановете за развитие на
общините и регионалните планове на водоснабдителните дружества. Именно поради
тази причина е от изключително значение всички дейности, свързани с Плана да бъдат
предоставени на вниманието на заинтересованите страни и широката общественост, с
цел осигуряване прозрачност при управлението на водните ресурси, разбиране на
неговите цели и възможност за ефективното му прилагане.
9.1. Нормативни изисквания и основания за участие на обществеността в
изготвянето на ПУРБ
Раздел 9 на Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски
район (2016 – 2021 г.) се разработва в съответствие с изискванията на чл. 14 на
Директива 2000/60/ЕС, транспонирани в глава X „Управление на водите”, раздел VII
„Информиране на обществеността и консултации”, чл.168б, ал.2, т.3 от Закона за
водите и съдържа кратък преглед на извършените дейности по консултации с
обществеността за разработване на ПУРБ на БД „ЗБР”. Специфичните резултати и
изводи от осъществените консултации са включени в ПУРБ и в частност, в
предложената програма от мерки.
Информацията за провежданите обществени консултации е налична на интернет
страницата на БД „ЗБР”74 за всеки един етап.
Предвид значението на ПУРБ за различните заинтересовани групи, законовите
разпоредби на чл.168б, ал.2, т.3 изискват:
проектът на ПУРБ да е на разположение за потребителите на вода от
частния и обществения сектор поне една година преди началото на
периода, за който се отнася;
74

http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-30-57/2016-2021
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за всеки един от етапите на актуализиране на ПУРБ, разработваните
документи да са на разположение на всички заинтересовани страни
минимум шест месеца за обсъждане. В същото време, на широката
общественост е гарантирано правото на достъп до информацията, която е
ползвана при тяхното изготвяне.
Тези срокове са необходими, с цел предоставяне на възможност за събиране на
коментари, мнения и становища от всички заинтересовани страни и широката
общественост. Постъпилите становища по време на обществените консултации са
неразделна част от документацията към Плана за управление на речния басейн.
Съобщението, че е предоставена информация по всеки един от горепосочените
етапи, се публикува в два централни ежедневника и в електронните средства за масова
информация, както и на сайта на БД „ЗБР”.
9.2. Информиране на обществеността и консултации по Плана
Възприето е схващането, че ако по – широк кръг
хора участват в процеса на изготвяне на решения, то
резултатите ще бъдат по – добри, защото се обосновават
на по – обобщено виждане. Хората, които не са
експерти, често задават въпроси и дават идеи,
основаващи се на различен опит и подготовка, които
експертите може да не са отчели. В резултат, никое
мнение не взема автоматично превес над другите, а по –
скоро и двете страни на консултираните и на консултиращите ─ са склонни да
променят мненията си вследствие от взаимодействието и дискусиите.
ПУРБ е документ, който се актуализира на всеки шест години. През този период
се събират и анализират данни за състоянието на водните тела, ефекта от заложените в
него мерки, изменя се нормативната база. Всичко това налага промени в ПУРБ за
следващия планов период на управление. За да бъдат разбрани тези промени и приети
от всички заинтересовани страни е необходимо да продължи започнатият процес от
създаването на първия ПУРБ и да се повтори процесът на публичните консултации,
предвид ефекта който този документ ще окаже и върху икономическото развитие на
територията, в която се прилага.
Осъществяването на този процес е предвидено чрез прилагане разпоредбите на
чл. 168а и чл. 168г от Закона за водите и чл.14 от РДВ.
За да се осигури възможност на всички идентифицирани заинтересовани страни
и широката обществеността да се запознаят с извършващите се дейности и сроковете
към тях, както и да се гарантира възможността за участие в процесите за взимане на
окончателни решения, за всеки район на басейново управление се публикуват и
обявяват на обществеността, включително на водоползвателите, за консултации и
писмени становища (чл. 168б, ал. 1):
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График и работна програма за актуализация на Плана.
Основната цел на Работната програма е информиране на обществеността за
предстоящите дейности по изготвянето на плановите документи и създаване на
организация за изпълнението на ПУРБ. Определени са необходимите дейности за
актуализацията на ПУРБ и разработването на ПУРН и срокове, в които е необходимо и
възможно да се изпълнят.
Междинен преглед на
управлението на водите.

установените

проблеми

свързани

с

„Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в
Западнобеломорски район за басейново управление на водите” е публикуван под
формата на доклад на сайта на БД „ЗБР”75. Докладът е етап от разработването на Плана
за управление на речните басейни за втория планов период на управление 2016–2021г.,
като осигурява информация за значимите видове въздействия, на база на които са
идентифицирали проблемите в речните басейни, попадащи в териториалния обхват на
Западнобеломорски район.
Проект на актуализирания ПУРБ.
Проектът на План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район
е публикуван на интернет страницата на БД „ЗБР“ за обществено обсъждане пред
обществеността на 1 декември 2015г., на основание чл. 168б от Закона за водите.
Първоначално определеният срок за консултации и писмени становища е шест месеца,
считано от датата на публикуване, след което срокът е удължен няколкократно, като
крайният срок за приключване е определен до 02.12.2016г. Причина за удължаването на
този срок е необходимостта от едновременно приключване на обществените
консултации по проекта на ПУРБ и неговата Екологична оценка (ЕО)/Оценка за
съвместимост (ОС), в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми.
9.3. Предприети действия за информиране на обществеността
Действията за информиране на обществеността, предприети от БД „ЗБР“ са
съобразени с Ръководството за участие на обществеността към РДВ, като те следват
изискванията на РДВ и ЗВ относно темите и сроковете за консултиране.
Всички предприети действия от Басейнова дирекция „Западнобеломорски
район“ се ръководят от следните основни принципи:
прозрачност, което означава, че на разположение на обществеността се
предоставя достоверна, съществена и своевременна информация за
извършените и предстоящи дейности;
откритост, което означава, че всички участници в процеса се изслушват и
техните предложения се вземат предвид, когато се разработва и
реализира Планът.

75

http://www.wabd.bg/docs/plans/mejd/NEW_MP_31.10.2014-1.pdf
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С цел недопускане процеса на обществени консултации да бъде осъществен
формално БД „ЗБР“ е предприела следните форми на пасивна и активна
информираност, за разработването на всички етапи на плана под следните форми:
чрез провежданите заседанията на Басейновия съвет към БД „ЗБР“;
чрез непрекъсната актуализация на интернет страницата на дирекцията
чрез консултации със заинтересованите страни, обществени обсъждания;
чрез публикации в регионалните и национални медии, проведени
конференции, образователни програми и открити уроци;
анкети, чрез които се цели да се получи обратна връзка от
заинтересованите страни и конкретни предложения по обсъжданите
документи.
9.3.1.Басейнови съвети
Съгласно изискванията на чл. 153 от Закона за водите към БД „ЗБР“ е създаден
Басейнов съвет (БС), който е държавно - обществена консултативна комисия за
подпомагане дейността на басейновата дирекция (чл. 156 (1) от ЗВ).

Два пъти годишно БД „ЗБР“ организира и провежда редовни заседания на БС.
На заседанията на басейновитесъвети се представят за разглеждане основните акценти
и ключовите теми от всеки един етап от актуализирането на ПУРБ, както и се взимат
решения за проблеми, свързани с управлението на водите.
Акценти от темите разглеждани на заседанията на Басейновите съвети:
17.12.2012 г. - планираните дейности, етапи и изпълнение на Плана за
управление на речните басейни на Западнобеломорски район за басейново
управление за втория планов период (2016- 2021 г.);
17.12.2013 г. - напредъкът в изпълнението на Програмите от мерки в ПУРБ на
ЗБР за БУ за първия планов период 2010 - 2015г. и докладването им пред
Европейската комисия по околна среда;
17.11.2014г. - Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на
водите в Западнобеломорски район за басейново управление;
12.11.2015г. – проектът на ПУРБ 2016 – 2021 г.; оценка на състоянието на
повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите;
определяне на целите за екологично състояние; Проект на Програма от мерки;
15.03.2016г. - Представяне на проект на План за управление на речните басейни
(2016-2021г.) и проект на План за управление на риска от наводнения (20162021г.) в Западнобеломорски район за басейново управление. Представяне на
резултатите и заключенията от постъпили предложения в хода на проведените
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Обществени консултации на проектите на „План за управление на речните
басейни” и „План за управление на риска от наводнения” (ПУРН) в
Западнобеломорски район за втория планов период 2016г.-2021г. Дискусия
относно промените в ЗИД на Закона за водите, във връзка с прилагане на
процедурата за почистване на речните корита от наносни отложения и
осигуряване на тяхната нормална проводимост с цел защита от вредното
въздействие на водите;
20.12.2016г. - Представяне на финален проект на „План за управление на
речните басейни (2016-2021г.) и проект на „План за управление на риска от
наводнения (2016-2021г.) в Западнобеломорски район“ след съгласуването им на
ВЕЕС ( Висш експертен екологичен съвет).
Протоколи от проведените заседания са налични на интернет страницата на
БД“ЗБР“. 76
9.3.2. Актуализирана информация на интернет –страницата на БД“ЗБР“
декември 2012 г. - график и работна програма за актуализацията на Плана
за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за
басейново управление за втория планов период 2016 – 2021г.;
05.11.2014г. - „Междинен преглед на значимите проблеми при
управлението на водите в ЗБР за БУ” за консултации с обществеността
съгласно изискванията на чл.168б, т.2 и чл.168в от Закона за водите.
Срокът за провеждане на консултациите е 6 месеца и е с
продължителност до 05.05.2015г. Обявлението за началото на
консултациите е публикувано в два национални ежедневника – вестник
„Труд” и вестник „24 часа”, включително и в електронните им издания на
05.11.2014г.;
2015г. - Проект на ПУРБ за втория планов период 2016–2021г.;
9.3.3.
Инициативи,
работни
срещи
и
консултации
със
заинтересованите страни, обществени обсъждания:
Министерството на околната среда и водите инициира единна
национална комуникационна стратегия „Планове за управление на
речните басейни 2016–2021г.“.
В периода 01.11.2014г. – 31.12.2014г. е проведена национална комуникационна
стратегия „Планове за управление на речните басейни 2016–2021г.“. Целта на
кампанията е да предостави повече информация на медиите, относно същността на
ползите за обществеността от прилагане на ПУРБ.
Отчетените положителните резултати са:

76

http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-08-39-34
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информиране на широката общественост за предстоящите етапи от
актуализацията на ПУРБ;
иницииране на конструктивен диалог с всички ЗС;
провокиране на медиите, да потърсят сами диалог, свързан с ползите и
очакванията от реализиране на ПУРБ;
четирите Басейнови дирекции се включват със следните допълнителни
активности:
споделяне на информацията на групите във Facebook, където има
създадени такива;
участие с материали при изготвянето на виртуална брошура;
участие на Директорите в откриващата пресконференция на 04.11.2014 г.,
в гр. Пловдив;
публикуване на всички инициативи на сайтовете на БД, в изградените за
целта секции: на челната интернет страница на БД„ЗБР”.
Като част от обществените консултации, експерти на БД „ЗБР“
участваха ва в Работна среща между Басейновите дирекции, МОСВ и
неправителствени организации (НПО) с екологична насоченост във
връзка с актуализацията на Плановете за управление на речните
басейни (ПУРБ), която е проведена в гр.София на 12 и 13 февруари 2015
г.
Целите на работната среща са:
Подобряване на взаимодействието между Басейновите дирекции и НПО;
Обратна връзка между заинтересованите страни и подпомагане на БД от
НПО;
По-широк обхват на консултациите с обществеността в рамките на
актуализация на ПУРБ;
Консултации относно формулиране на проблемите при управлението на
водите;
Планиране на адекватни мерки за подобряване състоянието на водите и
успешното им прилагане;
Допълнителни материали за срещата са налични на страницата на Прозрачни
планини77.

След публикуването на проекта на Плана за управление на речните
басейни, в хода на обществените консултации на ПУРБ на ЗБР е
извършено следното:
Проведени са четири работни срещи на басейново ниво, както следва:
гр. Благоевград, на 16.02.2016г. от 9:30 часа в зала „22-ри септември“;
77
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гр. Перник, на 19.02.2016г. от 10:30 часа в зала „Панорама“;
гр. Банско, на 23.02.2016г., от 10:30 часа в „Посетителски информационен
център”;
гр. Доспат, на 26.02.2016г. от 10:00 часа в читалище „Иван Вазов“.
За организиране на тези четири броя срещи са изпратени 275 броя покани за
участие в обсъждането на проекта на ПУРБ на ЗБР (2016-2021) до идентифицираните
заинтересовани страни в териториалния обхват на ЗБР. Присъствали са общо 154
представители на областни администрации, ГД ПБЗН, Националните паркове,
природни паркове, неправителствени организации, водоползватели, граждани и
инвеститори. Най-голям е броят на участниците в общественото обсъждане, проведено
в гр. Благоевград- 32,5 % от поканените за участие.
На Фигура № 9.3.3 е представено процентното разпределение на участниците в
обществените консултации:
Фигура № 9.3.3. Процентно разпределение на участниците в обществените
консултации, проведени на басейново ниво

Участници в обществени консултации на
проекта на ПУРБ, %
Благоевград

29,9%

32,5%

Перник
Банско

11,0%

26,6%

Доспат

Основните цели на проведените обществени консултации са:
Запознаване с Плана за управление на речните басейни;
Дискутиране на идентифицираните проблемив съответните райони;
Получване на обратна връзка и подпомагане на БД.

Проведени са пет срещи на национално ниво с представители на други
министерства и ведомства с компетенции по дейности, свързани с
управлението на водите - МЗХ, МРРБ, МОСВ, МЕ и МЗ. Проектът на
Плана за управление на речните басейни на ЗБР, както и Програмата от
мерки (ПоМ) към него е представен и пред Българската асоциация по
водите (БАВ) и Българската стопанска камара. Целта на срещите е
ангажиране на отговорните институции с изпълнението на ПоМ.
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Резултатите от срещите са:
Идентифициране на отговорините институции и източниците на
финансиране;
Прецизиране на Програмите от мерки;
Информация за проведените обществени консултации е налична на интеренет
страницата на БД „ЗБР“78, съответно:
протокол, към който е приложен дневен ред и списък на присъствалите –
за всяка една от срещите за обществени консултации на басйново ниво;
кратка информация и паметни записки - за срещите на национално ниво
9.3.4 Анкети
Във връзка с отчитане мнението на заинтересованите страни и широката
общественост относно направените констатации в „Междинен преглед на значимите
проблеми в управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново
управление на водите” е изготвена Анкета, публикувана на интернет – страницата на
БД „ЗБР“.
С цел получаване на обратна връзка от заинтересованите страни, на всяка една
от проведените четири срещи за обществени консултации, както и на първото редовно
заседание на Басейновия съвет на присъстващите е предоставена анкетна форма за
попълване, в която да отразят тяхното мнение относно значимите проблеми в ПУРБ.
Броят на попълнените въпросници е общо 55, като процентното им съотношение по
място на провеждане на срещите е представено на Фигура № 9.3.4.

78
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Фигура № 9.3.4. Процентно съотношение на попълнените въпросници от
обществените консултации, проведени на басейново ниво

Попълнение въпросници, %
Доспат
10,9%

Басейнов съвет
12,7%
Благоевград
30,9%

Банско
30,9%
Перник 14,5%

Подробна информация с анализ на резултатите от въпросниците е налична в
Приложение 9.3.4.
9.4. Инициативи с различни целеви групи
Освен задължителните мерки описани по – горе, екипът на БД „ЗБР“ вярва, че
решаването на проблемите зависи от тяхното разбиране. Опазването на природата, в
частност водните ресурси трябва да се възпитава от най – ранна детска възраст.
Работейки в тази посока всяка година се организират различни инициативи целящи
фокусиране върху конкретни проблеми, насочени към различни целеви групи.
Инициативи на БД „ЗБР“, получили широк медиен отзвук са:
„Една шепа вода“, посветено на Световен ден на водата, организирано и
подкрепено от множество институци и организации;
05 юни 2012г.- Конкурс за рисунка с графити на тема
„Водата”:Събитието е отразено в Алманах на МОСВ, посветен на 25
години от създаването на институцията в Р България.
2013 г. - Международен воден мост, по повод Световния ден на водата.
21 март 2015г. - Детска работилница, в която деца на възраст между 12 и
14 години имаха уникалната възможност да пресъздадат своята „Водна
приказка” с рисунки,с цветен пясък и моделин.
05 юни 2015 г. – „Водно приключение” – водни игри за деца от различни
възрасти, организирано и подкрепено от няколко организации и
институции.
15 октомври 2015 г. (Световния ден на мониторинга) - студенти от
катедри „Химия“ и „Екология“ на Природо – математическия факултет
към ЮЗУ „Неофит Рилски“ посетиха Пътно- строителна лаборатория за
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тестване на строителни материали, бетони и асфалтобетон и Завод за
производство на вибро – пресовани бетонови изделия, с.Бело поле.
Ежегодно измерване на качеството на водите на р.Благоевградска
Бистрица, посветено на различни дати от екологичния календар с
различни целеви групи.
29 февруари 2016 г.- (Отбелзване на Световен ден на влажните зони – 2
февруари)- ученици присъстват на открит урок, съвместно с РИОСВБлагоевград. На децата е предоставена възможността да наблюдават
птиците и техните навици отблизо с бинокли, както и да научат за
значението и спецификите на влажните зони и защо същите трябва да се
опазват.
22 март 2019 е отбелязан Световният ден на водата, под надслов „Почиста вода, по-добра работа”. Ученици от гр. Баснко, гр. Разлог и гр.
Добринище имат възможността да покажат своите таланти и креативни
идеи във фестивала „Воден свят“, конкурса за рисунка и викторината с
въпроси „Какво знаем за водата?“, организирани съвместно с ВиК
Благоевград и Община Банско;
22 април 2016г. БД“ЗБР“ се включва в мероприятията за отбелязване на
Световният ден на Земята в
ОУ „Свети Климент Охридски“ –
гр.Добринище. Ученици от І до VІІІ клас, учители, родители и гости се
събрат в двора на училището, за да изразят своето отношение към
опазването на околната среда. В рамките на три дни учениците почистват
екопътеки и исторически местности в района на града и правят тематична
изложба
Информация за проведените мероприятия е налична на страницата на БД
„ЗБР“.79

9.5. Тематични работни срещи
Доброто управление е основен фактор за икономическо развитие и социална
стабилност. Ето защо е особено важно да се инвестира в диалога с всички
идентифицирани заинтересовани страни, бизнеса и Неправителствените организации. С
цел постигане разбиране на дейностите и сроковете отнасящи се за целите за
повърхностните и подземните водни тела, както и за зоните за защита и предвидените
мерки за тях в ПУРБ, БД „ЗБР“ организира работни срещи с представители на
определени сектори, засегнати от прилагането на Плана.
През 2016г. от БД „ЗБР“ е организирана среща с титулярите на
разрешителни на ВЕЦ, на която присъстват представители на Сдружение
"Хидроенергия". В хода на срещата са дискутирани множество въпроси,
свързани с ВЕЦ. От страна на Сдружение "Хидроенергия" е заявена
79
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готовност всички членове на Сдружението да изпълняват условията,
вписани в индивидуално-издадените им административни актове.
Обсъдена е възможността за провеждане на съвместни мероприятия за
зарибяване на реки, след анализ на БД за подходящи участъци и време, в
което това да се случи.
9.6. Медии
Медиите имат ключова роля в процеса за осъществяване на мерките за
информиране на широката общественост. Именно поради тази причина с цел разбиране
на спецификите на проблемите, по които работи БД „ЗБР“ през 2012г. е организирана
работна среща за журналисти.
Медиите неизменно присъстват и са елемент от всяко едно от изброените по –
горе действия за достигане на информация до всички целеви групи.
Освен по етапите по изготвяне на ПУРБ Директорът на БД „ЗБР“ и експерти
участват с интервюта по различни въпроси, свързани с водите, вълнуващи
обществеността.
Отчитайки важната роля на четвъртата власт БД „ЗБР“ работи в посока за по –
тясно сътрудничество с журналистите, отразяващи екологичните проблеми.
С цел осигуряване на по- голяма прозрачност и информиране на по- голяма част
от обществеността, на всеки един етап от проведените обществени консултации,
организирани от БД“ЗБР“ е отправена покана към медиите, които по- широко да
отразят резутатите от тях.
9.7. Полезни практики в сферата на обществените консултации
Участието на експерти на БД „ЗБР“ в различни международни проекти води до
възможност за подобряване на процеса на провеждане на обществените консултации,
чрез прилагане на полезни практики от други страни. Все по – активното ангажиране на
всички страни в този процес е наложително поради следните причини. Ефективните
обществени консултации могат да съдействат заутвърждаване на взаимно доверие,
разбиране и сътрудничество между държавните институции и гражданите. С тяхна
помощ могат да се изяснят различните виждания и да сеопредели къде са необходими
нови усилия за справяне с предизвикателствата на управлението. Обществените
консултации са отговорът навъпроса как проблемите да се разрешават по –добре, как да
се взимат по – добри решения и, в крайна сметка, как да се управлява по-добре.
9.8. Изменение на Плана за управление на речните басейни след обществените
консултации - чл. 168в, ал. 3 от ЗВ
Целият процес по провеждане на обществени консултации, запознаване на поголям кръг от заинтересовани страни с Плана за управление на речните басейни и
предоставяне на възможност за излагане на различни мнения и становища, създава
предпоставки за дискутиране на различни теми, повдигане на множество въпроси и
прецизиране на поставения на обсъждане документ.
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От публикуването на проекта на ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. на интернет-страницата
на БД „ЗБР” на 01.12.2015г. до крайния срок на обществените консултации02.12.2016г. включително в БД „ЗБР” са постъпили общо 49 броя писмени становища
от водоползватели, неправителствени организации и други заинтересовани страни по
проекта на ПУРБ (2016-2021г.).
Положителни становища, без забележки към проекта на ПУРБ – 4 бр.;
Възражения с отправени препоръки и предложения- 9 бр.;
Предложения за преформулиране на мерки - 3 бр.;
Предложения за включване на нови мерки в плана -23 бр.;
Предложения за промяна на отговорните органи за изпълнение - 4 бр;
Предложения с необходимост от корекция и пояснения- 5 бр.;
Предложени за отпадане на мерки от ПоМ на ПУРБ – 1 бр.
Брой становища, които ще бъдат отразени във финалния ПУРБ – 20 бр.
Всички те са разгледани и анализирани подробно.

В резултат от проведените консултации, изразените мнения, направените
коментари и постъпилите предложения са направени следните промени в Програмата
от мерки на ПУРБ:
1.Включени нови мерки/ действия в ПоМ на ПУРБ, които не са част от проекта на
ПоМ:
Мерки/ действия, свързани с промяна в действащата нормативна уредбакато пример за такава мярка/ действие е Приемане на методика за
екологични отток ;
Мерки/ действия, свързани със защита от дънна и брегова ерозия -мерки/
действия от типа: Изпълнение на проекти за ограничаване на
ерозионните процеси върху почвата на опожарените горски площи;
Смекчаващи мерки, свързани с натиска от климатични изменения – като:
Създаване на референтна пиезометрична мрежа за проследяване на
въздействието от климатичните изменения);
2. Преформулиране на съществуващи мерки в ПоМ на ПУРН по предложения на
заинтересованите страни - пример за такава мярка/действие е Прилагане на приетите
програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от
земеделски източници в нитратно уязвими зони.
3. Прехвърляне на мерки от ПУРН, които имат по-голямо значение за реализиране
целите на ПУРБ - мерки свързани с канализационната мрежа, както и такива по
отношение на залесяването и въвеждане на забрани за голи сечи във вододайните зони.
4. Окрупняване на мерки - пример за такова окрупняване са мерки/ действия , свързани
с изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа и ПСОВ (под 2
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000 екв.ж.; между 2000 и 10000 екв. ж.; над 10000 екв.ж.) са разписани като мерки за
канализационни системи (под и над 2000 екв.ж.).
5. Промяна на отговорните институции за изпълнение на мерките, стойността на
реализиране на мерките или обхвата на прилагане на мярката (извън нитратно уязвими
зони, в нитратно уязвими зони, на ниво РБУ)
Промените са извършени в резултат от постъпили становища на
отговорните институции в хода на консултациите със заинтересованите
страни: МРРБ, МЗХ, МЕ, Общини, НИМХ, БАВ и др.
6. Отпадане на съществуващи мерки- поради неяснота как ще се изпълни съответната
мярка, поради липса на финансиране и други -пример за такава мярка е: „Предвиждане
на възможност за водовземане от различни дълбочини в язовира за недопускане
значителна промяна в температурата и кислородния режим на водата в и след
водохранилището“.
7. Актуализирана Програма от мерки, в резултат от финализиране на Каталог от мерки,
разработен на национално ниво, публикуван на страницата на МОСВ80
9.9. Съгласуване на обществените консултации с разработването на Плана
за управление на риска от наводнения
Директива 2007/60/ЕС за наводненията изисква съгласуване на прилагането ѝ с
Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО, като се осъществява обмен на информация
и съвместно действие при разработването на Плановете за управление на риска от
наводнения (ПУРН) и актуализацията на Плановете за управление на речните басейни
(ПУРБ).
Целият процес по изготвянето на актуализиран План за управление на речните
басейни за периода 2016-2021г. и Първи План за управление на риска от наводнения за
периода 2016-2021г. е синхронизиран. Срещите на басейново ниво с представителите
на заинтересованите страни и обществеността за консултации на двата стратегически
документа са организирани и проведени съвместно, което от своя страна е
предпоставка за открояване на взаимовръзките между двата плана и спомагане процеса
на по- нататъшното им успоредно прилагане.

80
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