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Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район 

 

ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА 
 ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА  ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ  

И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ  
ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА 2016 – 2021 

И МЕРКИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ 
СТРАНИ 

 
 

I.ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ 
БАСЕЙНИ И ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ  ЗА  
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2021Г 

 За създаване на организация за актуализация на Плана за управление на 

речните басейни (ПУРБ) и за разработване на Плана за управление на риска от 

наводнения (ПУРН)  за Източнобеломорски район и осигуряване на възможност за 

консултация с обществеността и заинтерисованите страни от разработването на ПУРБ и 

ПУРН в съответствие с чл.168б и чл.146о от закона за водите  са изготвени График и 
Работна програма за ПУРБ и ПУРН за Източнобеломорски район за периода 2016 -
2021г. 

Определени са необходимите дейности за актуализацията на ПУРБ и 

разработването на ПУРН и  срокове, в които е необходимо и възможно да се изпълнят. 

Извършена  е оценка за  възможността Басейнова дирекция Иточнобеломорски район 

сама да изпълни дейностите или  е необходима помощ от външни консултанти, като 

резултатите са означени с цветове  в Работната програма на ПУРБ и ПУРН както следва: 

 
 

 

 

 

 

Графика и Работната програма за ПУРБ и ПУРН са приложени към документа: 

 

• ГРАФИК  И  РАБОТНА  ПРОГРАМА  ЗА  АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПУРБ                                
ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН  ЗА  ПЕРИОДА 2016 – 2021 
 

• ГРАФИК  И  РАБОТНА  ПРОГРАМА  ЗА  РАЗРАБОТВАНЕ НА ПУРН                                    
ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА ПЕРИОДА  2016 - 2021 

При изготвяне на Графика и Работната програма за ПУРБ и ПУРН за 

Източнобеломорски район за периода 2016 – 2021г  са взети предвид и изискванията 

за координация  на ПУРН с ПУРБ в съответствие с чл.146о от закона за водите и чл.9  на 

директива 2007/60/ЕО. 

  
БД ИБР 

  
БД  ИБР и  консултантска помощ 

  
Консултантска помощ 
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II.КООРДИНАЦИЯ НА  ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ И ПЛАНА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 

 
При разработването на ПУРН е необходимо да се извърши координация с ПУРБ 

в съответствие с чл.146о от закона за водите.  

Съгласно чл.146з от закона за водите съставянето на Карти на районите под 
заплаха от наводнения и Карти на районите с риск от наводнения се извършва в 
съответствие с  актуализацията на ПУРБ по отношение на: 

• общо описание на характеристиките на района за басейново управление  

• списък и карти на зоните за защита на водите; 

• карти на мрежите за мониторинг на повърхностните води, подземните води и 
на зоните за защита на водите; 

 

КООРДИНАЦИЯ НА ПУРБ  И  ПУРН 

Раздел  в 
ПУРБ  

Дейност в ПУРБ 
Раздел  
в ПУРН  

Дейност в ПУРН 

Раздел 1 Актуализация на характеристиките на района за 
басейново управление 

Раздел 3 Карти на  районите под 
заплаха от наводнения и 
карти на районите с риск от 
наводнения 

Раздел 2 Кратък преглед на значимите видове натиск и 
въздействие в резултат от човешката дейност върху 
състоянието на повърхностните и подземните води 

Раздел 3 Списък и карти на зоните за защита на водите 

Раздел 4 Мониторинг на водите 

  Актуализация оценката на състоянието на 
повърхностните и подземните ВТ 

  Оценка на ефекта от изпълнението на мерките в 
първия  ПУРБ  за повърхностните и подземни  води 

  мониторингови програми за повърхностни, подземни 
води и зони за защита на водите 

Раздел 5 Списък на целите за опазване на околната среда Раздел 4 Цели и приоритетите за 
управление на риска от 
наводнения 

Раздел 7 Кратък преглед на програми от мерки за  постигане на 
целите за опазване на околната среда 

Раздел 5 Програма от мерки  за 
намаляване на риска от 
наводнения 

Раздел 9 Обсъждане на ПУРБ с обществеността и 
заинтерисованите страни 

Раздел 7 Обсъждане на ПУРН с 
обществеността и 
заинтерисованите страни 

Раздел 10 Изменение на климата  и засушаване Раздел 8 Изменение на климата   

Раздел 11 Координация с План за управление риска от 
наводнения за Източнобеломорски район 

Раздел 9 Координация с План за 
управление на речните 
басейни за 
Източнобеломорски район 
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Съгласно  чл.9 на  директивата за наводненията (ДН)  е необходимо да се  

предприемат мерки за съгласуване на прилагането на Директива 2007/60/ЕО (ДН) и 
на   Директива 2000/60/ЕО (РДВ) като се съсредоточават върху възможностите за 
подобряване на ефикасността, обмена на информация и за постигане на съвместно 
действие и извличане на ползи, като се отчитат екологичните цели, определени в 
член 4 от РДВ и по-специално: 

• съставянето на първите карти на районите под заплаха от наводнения и 
карти на районите с риск от наводнения  се извършват така, че 

съдържащата се в тях информация да е в съответствие с информацията в 
ПУРБ относно прегледа на характеристиките на района за басейново 
управление (РБУ)  по чл.5 от РДВ  

• разработването на първите ПУРН се извършва съгласувано с 
актуализацията на ПУРБ 

• активното участие на всички заинтерисовани страни за разработването 

на ПУРН се съгласува както е целесъобразно с активното участие на 

заинтерисованите страни от Разработването на ПУРН. 

 

При разработката и на двата плана е необходимо да се вземат в предвид 

аспектите на изменението на климата и в ПУРБ оценката на риска от засушаване и 

недостиг на вода, а в ПУРН оценката на риска от наводнения в условията на изменения 

на климата. 

 

III.КОНСУЛТАЦИИ  С  ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ СТРАНИ 
 

В съответствие със  закона за водите, Директива 2000/60/ЕС (Рамкова директива 

за водите)   и  Директива 2007/60/ЕС относно оценка и управление на риска от 

наводнение при разработването и актуализацията на Плановете за управление на 

речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения се осигурява 
активното привличане на всички заинтерисовани страни, публикуват се и са налични 

за коментари от обществеността, включително водоползвателите  всички  основни 

стъпки от тях.  
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КОНСУЛТАЦИИ  ЗА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 

ЗА  ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН  ЗА  ПЕРИОДА 2016 - 2021 
 
При актуализацията на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ)  в 

съответствие с чл. 168а се осигурява информация на обществеността за планираните 
мерки и достигнатите резултати от тяхното прилагане. 

В съответствие с чл.168б,  чл.168в и чл.168г от закона за водите  за всеки район 

за басейново управление на водите се публикуват и обявяват на обществеността, 

включително водоползвателите за консултации и писмени становища в следните 

срокове:  

1. График и Работна програма за разработването на плана за управление на 
речния басейн и обществените обсъждания, които е необходимо да се 
проведат  -  до 22.12.2012г. за срок от 6м 

2. Междинен преглед на установените проблеми, свързани с управление на 
водите  – до 22.12.2013г. за срок от 6м 

3. Проект на План за управление на речния басейн – до 22.12.2014г за срок от 6м 
 

    Информацията за консултация се публикува на интернет страницата на 

басейновата дирекция (www.bd-ibr.org) и на интернет страницата на Министерството 

на околната среда и водите (www.moew.government.bg), като се публикува и 

съобщение в два централни ежедневника и в електронните средства за масова 

информация. 

 Всяко лице може да се консултира в сроковете на консултация за ПУРБ с 

Басейнова дирекция Източнобеломорски район и да предостави писмено становище  

по  пощата, в деловодството на Басейновата дирекция, на факс или по имейл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинен преглед на 
значимите проблеми в 

управлението на водите

(чл. 5 и чл.6 от РДВ)

ПУРБ

(чл. 4, чл.11 и чл.13 от РДВ)

22.12.2013

22.12.2015

22.12.2011
информация / консенсус

КОНСУЛТАЦИИ

Информация / 

местно знание, консенсус за

значимите проблеми / 

верификация / предложения 

за  цели и мерки

Съгласие за целите, 

Идентифициране на мерките,

поемане на отговорност,

съгласие за мерките

Финално споразумение за ПУРБ 

Активиране и участие на всички стъпки на ПУРБ
(чл.14 от РДВ)

22.12.2014

График и работна 
програма

(чл. 14 от РДВ)

http://www.bd-ibr.org/
http://www.moew.government.bg/
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КОНСУЛТАЦИИ  ЗА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 
ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2021 

 
В  съответствие с  чл. 146п от закона за водите при разработването, 

извършването на прегледа и актуализирането на Плановете за управление на риска от 

наводнения (ПУРН) се осигурява информация на обществеността за планираните 
мерки. 

В съответствие с чл.146р  и чл.146с  от закона за водите  за всеки район за 

басейново управление на водите се публикуват и обявяват на обществеността, 

включително водоползвателите за консултации и писмени становища в следните 

срокове: 

1. Проект на Предварителната оценка  на риска от наводнение -  до  22.06.2012г 

за срок от 2м 

2. Проект на Карти на районите под заплаха от наводнения и Карти на районите с 
риск от наводнения – до 22.06.2013г за срок от 2м 

3. Проект на План за управление на риска от наводнения, включително 
планираните мерки и очакваните резултати от тяхното изпълнение   – до 

22.12.2014г за срок от 2м 
 

    Информацията за консултация се публикува на интернет страницата на 

басейновата дирекция (www.bd-ibr.org) и на интернет страницата на Министерството 

на околната среда и водите (www.moew.government.bg), като се публикува и 

съобщение в два централни ежедневника и в електронните средства за масова 

информация. 

Всяко лице може да се консултира в сроковете на консултация за ПУРН с Басейнова 

дирекция Източнобеломорски район и да предостави писмено становище  по  пощата, 
в деловодството на Басейновата дирекция, на факс или по имейл. 

В съответствие с чл. 146о ал.3 от закона за водите първите Плановете за 

управление на риска от наводнения се разработват съгласувано с актуализацията на 

плановете за управление на речните басейни и се включват към тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карти на риска                           
/ риск фактори /водоползватели

(чл. 6 т.5 от ДН)

Карти на заплахата

(чл. 6 т.3 и т.4 от ДН)

Човешко 
здраве

Околна
среда

Културно
Насл.

Стоп. 
дейност

ПУРН

(чл. 7 от ДН)

22.12.2013

22.12.2015

22.12.2013 

22.12.2011 информация / верификация / 

консенсус

КОНСУЛТАЦИИ

Принос към картите: 

местно знание, 

риск фактори, риск оценка, 

верификация

Съгласие за целите, 

Идентифициране на мерките,

поемане на отговорност,

съгласие за мерките

Финално споразумение за ПУРН 

Активиране и участие на всички стъпки на ПУРН
(чл.10 от ДН)

информация / верификация / 

консенсус

22.12.2014

ПОРН/ РЗПРН

(чл. 4 и чл.5 от ДН)

http://www.bd-ibr.org/
http://www.moew.government.bg/
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КОНСУЛТАЦИИ  ЗА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ   И  ПЛАНА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ  ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА 

ПЕРИОДО 2016 – 2021 
 

 

Във връзка с горните изисквания  е  изготвен  Координиран график с МЕРКИ ЗА 
КОНСУЛТАЦИЯ с обществеността и заинтерисованите страни за разработване на ПУРН 

и актуализация на ПУРБ за Източнбеломорски район за периода 2016 – 2021г. 

 

Същият е публикуван  на 22.12.2012г  на интернет страницата на БД 

Източнобеломорски район (www.bd-ibr.org) и на Министерството на околната среда и 

водите (www.moew.government.bg). 

 

 

                                  СРОКЪТ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ Е ДО 22.06.2013г (6м)  
 
 

  

Всеки може да изпрати становище по публикуваните График и 

и Работна програма на ПУРБ и ПУРБ за Източнобеломорски район за 

периода 2016 – 2021  и График с мерки за консултация с 

обществеността и заинтерисованите страни в срока за 

консултация по следния начин: 

• По пощата: 4000 гр.Пловдив, Централна поща, ПК 307 

• В деловодството на БД ИБР на адрес: гр.Пловдив,     

ул.”Янко Сакъзов” № 35 ет.1 

• По факс: 032 60 47 21 

• По имейл: bd_plovdiv_plan@abv.bg 

 

http://www.bd-ibr.org/
http://www.moew.government.bg/

