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РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ 
Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива за водите (РДВ), приета през 2000 г. и транспонирана в 

Закона за водите (ЗВ) въвежда нов подход за управление и защита на водите, основаващ се на естествените речни 
басейни и установява обща рамка за устойчиво и интегрирано управление на всички води и свързаните с тях еко-
системи. 

Основна цел на РДВ е да се постигне добро състояние на всички води и свързаните с тях екосистеми в страните-
членки на ЕС до 2015 година. 

Управлението на водите е на основата на План за управление на речните басейни (ПУРБ), който прилага 
единен подход в страните-членки и унифицира критериите за измерване на доброто състояние на водите и сред-
ствата за постигането им. Програмата от мерки е основният инструмент за постигане на целите на ПУРБ.  

Първите ПУРБ бяха изготвени до края на 2009 и са за периода 2010-2015 година. ПУРБ се актуализират на всеки 
шест години. 

В Директивата е зададен точен времеви График за предвидените дейности, които са отразени  
в разработената Работна програма за актуализацията на ПУРБ.

Съгласно ЗВ компетентен орган за басейново управление и за разработване на ПУРБ  
е Директорът на басейновата дирекция.

Раздел  Дейност в ПУРБ Начало Край
Раздел 1 Актуализация на характеристиките на района за бас. управление януари 2013 декември 2013

1 Актуализация на общите характеристики на РБУ, на водните тела, на типовете 
повърхностни води и на СМВТ март 2013 декември 2013

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

януари 2013 декември 2013

1 Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води 
от точкови и дифузни източници и наличието на вода за иконом. сектори януари 2013 декември 2013

Раздел 3 Списък и карти на зоните за защита на водите януари 2013 декември 2013

1
Актуализация на зоните за консумация от  човека, за къпане, на чувствител-
ни и уязвими зони и на зоните за защита на местобитанията и биологичните 
видове и определяне на зони за стопански значими водни видове

януари 2013 декември 2013

Раздел 4 Мониторинг на водите януари 2013 ноември 2014

1 Актуализация оценката на състоянието на повърхностните и подземните ВТ и 
оценка на ефекта от изпълнението на мерките в първия  ПУРБ септември 2013 декември 2013

2 Актуализация на мониторинговите програми септември 2013 декември 2013
Раздел 5 Списък на целите за опазване на околната среда януари 2014 ноември 2014

1 Актуализация на целите и изключенията за повърхностните  и  подземни 
води и на зоните за защита на водите януари 2014 ноември 2014

Раздел 6 Кратък преглед на икономическия анализ на водоползването януари 2013 декември 2013
1 Актуализация на икономическия анализ на водоползването януари 2013 декември 2013

Раздел 7 Кратък преглед на програми от мерки за  постигане на целите за 
опазване на околната среда януари 2011 декември 2014

1
Преглед изпълнението на мерките в ПУРБ 2010-2015 и анализ неизпълнение-
то на мерките и актуализация на ПМ в т.ч. инвестиционен и институционален 
анализ

януари 2012 декември 2014

Раздел 8 Регистър на всички други подробни програми и планове в обхвата 
на Източнобеломорски район юли 2014 декември 2014

1 Преглед и  актуализация на съществуващи стратегии, планове и програми юли 2014 септември 2014
Раздел 9 Обсъждане на ПУРБ с обществеността и заинтерисованите страни януари 2013 юни 2015

1 Списък на мерките за обсъждане с обществеността, преглед на постигнатите 
резултати и свързаните с това изменения на плана и обучителни програми януари 2013 август 2015

Раздел 10 Изменение на климата  и засушаване януари 2013 декември 2013

1 Подход за оценка изменението на климата  и оценката на риска от засушава-
не при актуализацията на ПУРБ март 2013 ноември 2014

Раздел 11 Координация с ПУРН  за Източнобеломорски район септември  2013 ноември 2014
1 Координация с ПУРН за Източнобеломорски район септември  2013 ноември 2014

Раздел 12 Трансгранична координация септември  2011 октомври 2015

1 Обмяна на информация и координация със съседни държави в трансгранич-
ните речни басейни септември 2011 октомври 2015

Раздел 13 Компетентен орган за управление на водите октомври  2014 ноември  2014
1 Информация за компетентния орган октомври 2014 ноември 2014

Раздел 14 Достъп до информация за ПУРБ октомври  2014 ноември  2014
1 Лица за връзки и процедурите за получаване на информация октомври 2014 ноември 2014

Раздел 15 Екологична оценка и оценка на съвместимост септември  2014 март  2015
1 Изготвяне на Екологична оценка и оценка на съвметимост на ПУРБ септември 2014 март 2015

ФИНАЛИЗИРАНЕ  НА ПУРБ  ЗА  ИБР  ЗА  2016-2021 юли  2015 декември  2015

ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПУРБ

Дейността се изпълнява от:
БД ИБР БД  ИБР и  консултантска помощ Консултантска помощ

ЛЕГЕНДА:

������������������

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

Междинен преглед на значимите 
проблеми в управлението на водите

(чл. 5 и чл.6 от РДВ) 

22.12.2011

22.12.2013

22.12.2014

22.12.2014

Съгласие за целите,
Идентифициране на мерките,

поемане на отговорност,
съгласие за мерките

Финално споразумение за ПУРБ

Информация/местно знание, 
консенсус за значимите проблеми/

верификация/предложения
за цели и мерки

ПУРБ (чл. 4, чл.11 и чл.13 от РДВ)

График и работна програма
(чл. 14 от РДВ)

информация / верификация / 
консенсус

За консултации с обществеността се публикуват:  

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

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

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

КОНСУЛТАЦИИ 
С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ПУРБ
КОНСУЛТАЦИИ 
С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ПУРБ



  год и н а
Теми за консултация с обществеността  

и заинтерисованите страни
Начин на  

консултация
Мерки за  

консултация
Начало на  

консултацията
Край на  

консултацията
Теми за консултация с обществеността  

и заинтерисованите страни
Начин на  

консултация
Мерки за  

консултация
Начало на  

консултацията
Край на  

консултацията

Изпълнение на програмата от  мерки в 
ПУРБ 2010-2015

информация  
и консултация

уеб-сейт,  
срещи, БС  и  

кореспонденция
01.02.2012 01.11.2012 2 0 1 2 Проект на предварителна оценка на риска 

от наводнения 
информация  

и консултация

уеб-сейт, срещи,  
БС, медии,  

кореспонденция, 
брошура 

01.02.2012 01.04.2012

График и Работна Програма на ПУРБ и 
мерки за консултация с обществеността и 
заинтерисованите страни

информация  
и консултация

уеб-сайт,  
кореспонденция, 

срещи, БС, медии, 
социални мрежи, 

брошура

22.12.2012 22.06.2013

2 0 1 3

График и Работна Програма на ПУРН и 
мерки за консултация с обществеността и 
заинтерисованите страни

информация  
и консултация

уеб-сайт,  
кореспонденция, 

срещи, БС, медии, 
социални мрежи, 

брошура

22.12.2012 22.06.2013

Изпълнение на програмата от мерки  на 
ПУРБ 2010 -2015г информация 

уеб-сайт, БС, 
медии, социални 

мрежи
22.02.2013 22.06.2013 Проект на Райони със значителен потенци-

ален риск от наводнения
 информация  
и консултация

уеб-сайт,  
кореспонденция, 

срещи, БС, медии, 
социални мрежи, 

брошура

01.04.2013 01.06.2013

Постигнати резултати от изпълнението на 
програмата от мерки  на ПУРБ 2010 -2015г информация 

уеб-сайт,  
БС, медии,  

социални мрежи
22.12.2013 22.06.2014

2 0 1 4

Проект на  Карти на районите под заплаха 
от наводнения и Карти на районите с риск 
от наводнения

информация  
и консултация

уеб-сайт,  
кореспонденция, 

срещи, БС,  
медии,  

социални мрежи, 
въпросник,  

брошура

22.04.2014 22.06.2014

Междинен преглед на установените про-
блеми, свързани с управлението на водите 

информация  
и консултация

уеб-сайт,  
кореспонденция, 

срещи, БС, медии, 
социални мрежи, 

въпросник,  
брошура

22.12.2013 22.06.2014

Предложения за цели и мерки за проект на 
План за управление на речните басейни за 
2016-2021г

 консултация

социологическо 
проучване,  
въпросник,   
срещи, БС,  

социални мрежи

22.12.2013 22.06.2014

Предложения за цели и мерки за проект на 
План за управление на риска от наводне-
ния за 2016-2021г  

консултация

социологическо 
проучване,  
въпросник,   
срещи, БС,  

социални мрежи

22.04.2014 22.06.2014

Проект на План за управление на речните 
басейни за 2016-2021г (цели  и програма 
от мерки)

информация, 
консултация 
и взимане на 

решения

уеб-сайт,  
кореспонденция, 

срещи, БС, медии, 
социални мрежи, 

брошура

22.12.2014 22.06.2015

2 0 1 5

Проект на План за управление на риска от 
наводнения за 2016-2021г  (цели  и програ-
ма от мерки)

информация, 
консултация 
и взимане на 

решения

уеб-сайт,  
кореспонденция, 

срещи, БС, медии, 
социални мрежи, 

брошура

22.12.2014 22.06.2015

Консултации по  Екологична оценка и оцен-
ка на съвместимост на ПУРБ

информация  
и консултация

уеб-сайт,  
кореспонденция, 

срещи, БС,  
социални мрежи

22.04.2015 22.06.2015 Консултации по  Екологична оценка и оцен-
ка на съвместимост на ПУРН

информация  
и консултация

уеб-сайт,  
кореспонденция, 

срещи, БС,  
социални мрежи

22.04.2015 22.06.2015

ПУРБ 2016 – 2021 ПУРН 2016 – 2021

 МЕРКИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА      И   ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ПУРБ И ПУРН



ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПУРН
Раздел Дейност в ПУРН Начало Край 

Раздел 1 Предварителна оценка на риска от наводнения януари 2011 юли 2012
1 Предварителна оценка на риска от наводнения януари 2011 юли 2012

Раздел 2 Райони със значителен потенциален риск от наводнение януари 2013 юни 2013
1 Райони със значителен потенциален риск от наводнение януари 2013 юни 2013

Раздел 3 Карти на  районите под заплаха от наводнения и карти на райони-
те с риск от наводнения януари 2013 април 2014

1 Карти на  районите под заплаха от наводнения март 2013 април 2014
2 Карти на районите с риск от наводнения март 2013 април 2014

Раздел 4 Цели и приоритетите за управление на риска от наводнения януари 2014 септември 2014
1 Цели и приоритетите зауправлетие на риска от наводнения януари 2014 септември 2014

Раздел 5 Програма от мерки  за намаляване на риска от наводнения май 2014 ноември 2015

1 Програмата от мерки за постигане на целите за управление на риска от 
наводнения май 2014 декември 2014

2 Оценка на икономическата ефективност на програмата от мерки май 2014 декември 2014
3 Инвестиционен и институционален анализ на програмата от мерки октомври 2014 декември 2014
4 Прилагаща програма за ПУРН януари 2015 ноември 2015
5 Начин за наблюдение на напредъка по изпълнението на ПУРН януари 2015 ноември 2015

Раздел 6 Регистър на всички други подробни програми и планове в обхва-
та на Източнобеломорски район януари 2014 май 2014

1 Преглед на съществуващи стратегии, планове и програми, имащи връзка 
с ПУРН януари 2014 май 2014

Раздел 7 Обсъждане на ПУРН с обществеността и заинтерисованите страни януари 2012 септември 2015

1 Списък на мерките за обсъждане с обществеността, преглед на постигна-
тите резултати и свързаните с това изменения на ПУРН януари 2012 септември  2015

Раздел 8 Изменение на климата  август 2011 ноември 2014

1 Подход за оценка изменението на климата  и оценката на риска от навод-
нения за разработване на ПУРН август  2011 ноември 2014

Раздел 9 Координация с План за управление на речните басейни за Из-
точнобеломорски район септември  2013 ноември 2014

1 Координация с Плана за управление на речните басейни за ИБР септември  2013 ноември 2014
Раздел 10 Трансгранична координация септември  2011 октомври 2015

1 Дейности по обмяна на информация и координация със съседни държави 
за намаляване на риска от наводнение  за разработване на ПУРН септември 2011 октомври 2015

Раздел 11 Компетентен орган за управление на водите октомври  2014 ноември  2014
1 Информацията за компетентния орган октомври 2014 ноември 2014

Раздел 12 Достъп до информация за  ПУРН октомври  2014 ноември  2014

1 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и инфор-
мация, свързана с разработване на ПУРН октомври 2014 ноември 2014

Раздел 13 Екологична оценка и оценка на съвместимост септември  2014 март  2015
1 Изготвяне на Екологична оценка и оценка на съвметимост  на ПУРН септември 2014 март 2015

ФИНАЛИЗИРАНЕ  НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕ-
НИЯ  ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА  2016-2021 юли  2015 декември  2015

1 Финализиране на ПУРН за Източнобеломорски район 2016-2021 юли 2015 декември 2015

Дейността се изпълнява от:
БД ИБР БД  ИБР и  консултантска помощ Консултантска помощ

ЛЕГЕНДА:

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

Карти на заплахата
(чл. 6, т. 3 и т. 4 от ДН)

22.12.2011

22.12.2013

22.12.2014

22.12.2014

Съгласие за целите,
Идентифициране на мерките,

поемане на отговорност,
съгласие за мерките

ПУРН

 (чл. 7 от ДН)

ПОРН/ РЗПРН
(чл. 4 и чл.5 от ДН)

информация / верификация / 
консенсус

22.12.2013
Информация/местно знание, 

консенсус за значимите проблеми/
верификация/предложения

за цели и мерки

информация / верификация / 
консенсус

Карти на риска 
/риск фактори/водоползватели

(чл. 6 т.5 от ДН)

Околна 
среда

Околна 
среда

Културно 
наследство

Стопанска 
дейност

Директива 2007/60/ЕО за оценка и управлението на риска от наводнения е  в сила от 26.11.2007 и 
е транспонирана в българското законодателство с изменението на Закона за водите (ЗВ) през август 2010 година. 

ДН цели намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, околна среда, културното наслед-
ство и стопанската дейност. Управлението на риска от наводнения се извършва на основата на речния басейн като 
се прилага принципът за солидарност. За всеки район на басейново управление е необходимо да се изготви План за 
управление на риска от наводнения /ПУРН/. ПУРН разглеждат всички аспекти на управлението на риска, като се съ-
средоточават върху предотвратяването на наводнението, защитата от наводнение, увеличаване на подготвеността 
за наводнение, включително прогнозите за наводнение и изграждането на система за ранно предупреждение.

Планът за управление на риска от наводнение ще се разработи до 22.12.2015 г. и се актуализира 
на всеки 6 години.

В ДН е зададен точен времеви график за предвидените дейности, които са отразени в разработената 
работна програма на ПУРН.  Съгласно ЗВ компетентен орган за разработване на ПУРН  
е Директорът на басейновата дирекция.

За консултации с обществеността се публикуват:  
1. Проект на Предварителната оценка  на риска от 

наводнение –  до 22.06.2012 г. за срок от 2 месеца
2. Проект на Карти на районите под заплаха от 

наводнения и Карти на районите с риск от наводнения 
– до 22.06.2013 г. за срок от 2 месеца

3. Проект на План за управление на риска от наводнения, 
включително планираните мерки и очакваните резултати  
от тяхното изпълнение – до 22.12.2014 г. за срок от 2 месеца

ДИРЕКТИВА ЗА НАВОДНЕНИЯТА 

КОНСУЛТАЦИИ 
С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ПУРН
КОНСУЛТАЦИИ 
С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ПУРН



В съответствие със Закона за водите, Директива 
2000/60/ЕС (РДВ) и Директива 2007/60/ЕС (ДН) от-
носно оценка и управление на риска от наводнение 
при разработването и актуализацията на ПУРБ и 
ПУРН се осигурява активното привличане на всички 
заинтерeсовани страни, публикуват се и са налични 
за коментари от обществеността, включително водо-
ползвателите  всички  основни стъпки от тях. 

Всеки заинтересован от разработването 
 на ПУРН и актуализацията на ПУРБ  

може да изпрати становище  
в срока за консултация  
по един от начините:

l По пощата: 4000 Пловдив, 
Централна поща, ПК 307

l В деловодството на БД ИБР на адрес: 

Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35

l По факс: 032 60 47 21

l По имейл: plan@earbd.org, 
bd_plovdiv_plan@abv.bg

Басейнова дирекция Източнобеломорски район  
окуражава активното участие на всички заинтересовани  

страни в процеса на планиране, разработване  
и актуализиране на ПУРБ и ПУРН. 

УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА  
В ПРОЦЕСА НА ПЛАНИРАНЕ

УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА  
В ПРОЦЕСА НА ПЛАНИРАНЕ


