
Паметна записка 
от обществено обсъждане на проекта на План за управление на речните басейни 

(2016-2021г.) в Министерство на околната среда и водите, проведено на 
19.04.2016г. 

 
На срещата присъстваха представители на всички дирекции в Министерство на 

околната среда и водите. Същите са представени в Приложение 1. 
Представител на БД“ЗБР“ представи Проекта на План за управление на речните 

басейни на Западнобеломорски район за периода 2016-2021г., с тематична насоченост 
към  дейностите на различните дирекции в МОСВ. Вниманието бе насочено основно 
към проблемите, идентифицирани по време на разработването на плана, установени 
пропуски и липси при оценка на натиска, чието разрешаване е от компетентността на 
МОСВ, както и непълноти и неопределеност при оценка на състоянието на  
повърхностни и подземни води. Подробно бяха разгледани мерките, свързани с 
дейностите на отделните дирекции в МОСВ. 

Беше уточнено, че мерките, които са насочени към ОПОС, свързани с натиска са 
мерки за изграждане на пречиствателни станции. Конкретизира се, че това се 
предвижда само в райони  над 10 000 е. ж. за 12 района, които са в процес на оценка.  

Дискутирана беше темата за зоните за защита и територията, която те заемат в 
ЗБР. Обсъдени бяха и забраните, наложените в тях, които възпрепятстват изпълнението 
на някои дейности, като тези, свързани с осигуряване на пороводимостта в райони с 
потенциален риск от наводнения. 

Бе повдигнат въпроса и за предстоящата актуализация на Наредба № 2 от 8 юни 
2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и 
определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на 
замърсяване.  

Бяха отправени следните предложения: 
 Мярката „Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване 

източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на водното тяло и 
неустановен източник на този натиск“, да бъде формулирана с по- обща дефиниция, с 
оглед на факта, че проучвателен мониторинг може да се извършва само при наличие на 
заповед за мониторинг; 

 БД‘ЗБР“ да преразгледа забраните и ограниченията, съдържащи се в 
Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. и да изпрати до МОСВ становище с мотивирани 
предложения кои от тях трябва да останат и кои трябва да бъдат отменени. 
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http://www.wabd.bg/docs/plans/OKvedomstva/spisak_MOSV.pdf

