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ТОМ 4 МАРИЦА
 РАЗДЕЛ 9

СПИСЪК НА МЕРКИТЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА,

ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ И СВЪРЗАНИТЕ С

ТОВА ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАНА

(КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА)

Процесът на консултация подробно е даден в Том 1 ИБР, Раздел 9. В настоящия

том е дадена информацията пряко свързана с басейна на р.Марица.

1. Срещи по консултации с обществеността в басейна на Марица

В хода на консултацията са проведени девет срещи за басейна на р.Марица.

Поради голямата площ на басейна за целите на обществените обсъждания басейнът на

Марица беразделян на две части(горно и долно течение на р. Марица) в първия етап на

консултацията и на три (горно, средно и долно течение) в следващите етапи на

консултация.  В хода на консултацията за долната част на р.Марица бе включван и

басейна на р.Бяла, като приток на р.Марица, тъй като отделянето й като самостоятелен

основен речен басейн в ИБР е със законодателна промяна през 2009г.

І кръг срещи за консултация – Поради големия размер на водосбора на

р.Марица и многообразието от проблеми при първи кръг срещи Басейна на р.Марица е

разделен на Горно течение (от извори до гр.Първомай) и Долно течение (след

гр.Първомай до границата и басейна на р. Бяла).

Проведени са две срещи: за горното течение в гр.Първомай на 22.02.2007г и за

долното течение в гр.Хасково на 12.04.2007г. Основна цел на срещите е представяне на

Работната програма и графика с мерките за консултация, резултатите от анализа на

характеристиките на района за басейново управление за басейна на р.Марица и

провеждане на дискусия за основните проблеми и приоритети на речния басейн, като

предварителна консултация за създаване на документа „Междинен преглед на

установените проблеми в района за басейново управление”. Резултатите от срещата са

дадени в Приложение М9-1. Получените предложения по време на консултацията по

Междинния преглед  на значимите проблеми са обобщени в Приложение М9-3.
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ІІ кръг срещи за консултация – Основна цел на срещите във втори кръг е

информиране за подхода при разработване на Програмата от мерки, детайлна

информация за водните тела, определени в риск за постигане на целите за околна

среда и предварителна дискусия с предложения за възможни мерки, които са взети

предвид при разработване на Програмата от мерки за басейна на р.Марица. Поради

предмета на срещите, големия брой тела в басейна на р.Марица, както и

многообразието от проблеми при втория кръг са проведени три срещи за р.Марица: за

Горно течение (от извори до гр.Пазарджик) – в гр.Пазарджик на 23.10.2007 .г, за

Средно течение (от гр.Пазарджик до гр.Симеоновград) – в гр.Пловдив на 20.11.2007 г.

и за Долно течение (след гр.Симеоновград до границата) – в гр.Стара Загора на

20.02.2008 г. Резултатите от срещите във втори кръг са дадени в Приложение М9-2 .В

резултат на проведената консултация са формулирани мерки от консултацията за

басена на р.Марица, дадени в Приложение № М9-4 и взети предвид при разработване

на програмата от мерки.

ІІІ кръг срещи за консултация – Третият кръг обсъждания са във връзка с вече

изготвения проект на ПУРБ и ПМ.  Отново басейнът бе разделен на 3  части -  Горно

течение (от извори до гр.Пазарджик), Средно течение (от гр. Пазарджик до
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гр.Симеоновград) и Долно течение (след гр.Симеоновград до границата) заедно с

басейна на р. Бяла. По време на консултациите бе изготвен и разпространен въпросник

до всички ЗС, бе разпратен CD със съдържанието на проекта на ПУРБ.

В рамките на третия кръг от консултации са организирани и проведени 4 срещи с

обществеността. Първите три срещи са на тема “Съгласни ли сме с програмата от

мерки и кой ще я изпълнява?”.В първата среща със заинтересованите страни за

Горното течение на р.Марица, проведена на 12.05.2009г. в гр.Пазарджик, участие взеха

43-ма представители на общини, областни администрации, регионални подразделения

на държавни институции, водоползватели и медии. Във втората среща за Средното

течение на р.Марица, състояла се на 28.05.2009г. в гр.Пловдив, участие взеха 36-ма

представители на заинтересованите страни. В третата среща за Долното течение на

р. Марица и за басейна на р. Бяла, която се състоя в гр.Димитровград на 10.06.2009г.,

участниците бяха 20 на брой.

По време на срещите бяха представени стратегията по консултация с

обществеността в Източнобеломорски район за проекта на ПУРБ, както и проектът на

План за управление на речните басейни (ПУРБ) и Програмата от мерки (ПМ) за басейна

на река Марица. Проведоха се оживени дискусии.

Четвъртата среща за целия басейн на р. Марица и басейна на р. Бяла се

състоя на 23.06.2009 г. в гр. Пловдив. Тя беше адресирана към общините като най-пряко

заинтересована страна в процеса на изготвяне, и в последствие на изпълнение на ПУРБ

и ПМ. В нея участие взеха 19 представители на общински администрации, които

разискваха темата “Как общините могат да помогнат при изпълнението на ПМ за

басейна на р.Марица?”. В следствие на дискусията бяха съгласувани направените

предложения и изведени най-приоритетните за басейна мерки, като бе уточнена ролята

на всеки в изпълнението им.

Постъпилите предложения по време на дискусиите на четирите срещи са

представени в Приложение М9-5.
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2. Въпросници

По време на консултациите от третия кръг срещи, БДИБР изготви, разпространи

и анализира резултатите от 2 вида въпросника.

2.1. Общ въпросник за допитването до ЗС – Анализът на резултатите от

въпросника до заинтересованите страни са представени в Приложение №М9-6.

2.2. Въпросник за допитване на общините относно планирани проекти за

изграждане на водоснабдителни мрежи, канализации и пречиствателни станции за

питейни и отпадни води на територията на басейна на р. Марица – Анализът на

резултатите от въпросника до общините са представени в Приложение №М9-7.

3. Социологическо проучване

Екипът на Консорциума, спечелил обществената поръчка за организиране на

консултациите проведе телефонни интервюта със заинтересованите страни и широката

общественост и обобщи данните в електронен вид, а след това направен анализ на

резултатите от проведените интервюта. Този анализ за басейна на р. Марица е

представен в Приложение №М9-8.

В Приложение № М9-9 е даден списъкът на заинтересованите страни от ПУРБ в

басейна на Марица.


