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Ключови участници в проекта

• Страна по договора МОСВ
• Бенифициент БДИБР
• Техническо подпомагане Euroconsult MM, 

ARCADIS, RIVM; 
Netherlands

• Спонсор EVD, Netherlands
• Продължителност Ян 05 – Дек 06

Ян 07 – Юни 07
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Цели на проекта

1. Подпомагане БДИБР при прилагането на 
РДВ

2a. Адаптиране и прилагане на 
ръководствата на ЕС за изпълнение на 
РДВ

2b. Работна програма за развитие Плана за 
управление на подбасейна на река Арда

3. Формулиран и изпълнен 
разпределителен план за Басейновите
дирекции
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Резулат 1: Укрепване структурата 
на  БДИБР

• Оценена ситуацията в институцията
• Прегледани свързани проекти
• Прегледан доклада на Басейнова
дирекция

• Изготвена концепция за общо планиране
• Събрани придружаващи документи
• Учебно посещение в Холандия
• Закупено и използвано приоритетно 
оборудване
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Резултат 2: Прилагане на 
Ръководствата за РДВ за река 
Арда (1/2)
• Преглед на доклада за речния басейн;
препоръка за прилагането

• Преглед на новите ръководства
(икономика; мониторинг; обществено 
участие; ГИС; класификация на реките и 
езерата)

• Доклад за тестването на Ръководствата 
за РДВ 

• Указание за биологичен мониторинг и 
хидроложки анализ

• Указание за подготовка на Плана за 
управление на водите
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Резултат 2: Прилагане на 
ръководствата за РВД за река 
Арда(2/2)
• Среща на заинтересованите страни в Смолян 
и Кърджали 

• Работната среща за мониторинг в Пловдив
• Мониторингов модел за повърхностни води

(MONERIS) приложен в басейна на р.Арда
• Съвети за мониторинг, моделиране на 
повърхностни и подземни води и оценка на 
риска

• Програма от мерки за подобрение качеството 
на водите

• Екологични цели / избор на референтни
условия

• ГИС и управление на данните
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Резултат 3: Разпространение на 
резултатите

• Анализ на заинтересованите страни
• Стратегия за комуникация
• План за участие на обществеността
• Развитие на БДИБР интернет-сайт
• Листовка за проекта
• Въпросник
• Презентации
• CD-rom с всички резултати от проекта
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Научени уроци
• Холандския опит много полезен
• Капацитета и ресурсите на БДИБР много 
ограничени за РДВ

• Сътрудничество с научните институти за 
получаване на данни

• Политическо желание но недостатъчно 
действие

• Нужда от координатор на проекта през 
цялото време


