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ПРОТОКОЛ 

от обществено обсъждане на Междинен преглед на значимите проблеми при 

управлението на водите в Черноморски район за басейново управление 
 

Среща с представители на заинтересованите страни 

от области Варна, Добрич, Шумен, Търговище и Разград за поречията на Добруджански 

реки, поречия на реки Провадийска и Камчия 

 

05 април 2022 г.  

 

(Хибридна среща - проведена онлайн чрез платформата Zoom  

и присъствено в зала Golden Tulip, Хотел GOLDEN TULIP, гр. Варна) 

 

Участници в срещата: В онлайн срещата участваха 27 представители на 

заинтересованите страни от следните институции: Министерство на здравеопазването - 

Регионална здравна инспекция (РЗИ) Варна, РЗИ - Търговище, РЗИ - Шумен, 

Министерство на земеделието - Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) Бургас, ОДЗ, 

Добрич, ОДЗ Разград, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) - Дирекция 

„Управление на водите“, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), Асоциация 

по ВиК – Бургас, „Албена“ АД, „Солвей Соди“ АД, Институт за екологична 

модернизация, Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР). Участниците 

в присъствената среща бяха 20, представители на заинтересованите страни от следните 

институции: Община Варна, Областна администрация Варна, Напоителни системи ЕАД 

- клон Черно море, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Международна банка за 

възстановяване и развитие (МБВР).   

Срещата беше открита от директора на Басейнова дирекция „Черноморски 

район“ инж. Явор Димитров. Той приветства участниците в първата от срещите за 

обществени консултации по доклада за Междинен преглед на значимите проблеми при 

управлението на водите в Черноморски район за басейново управление (ЧРБУ). Инж. 

Димитров отбеляза, че общественото обсъждане на Междинния преглед е от голямо 

значение за целия процес на планиране, като подчерта, че от правилното определяне на 

проблемите на водите в района зависи правилното планиране в следващия етап на 

подходящи мерки за решаването на тези проблеми и съответно постигане целите на 

Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) и Рамковата директива за водите (РДВ), 

а именно доброто състояние на водите. Инж. Димитров пожела на участниците срещата 

да е ползотворна за всички. 

Г-жа Таня Милкова (МБВР) представи резултатите от Междинния преглед на 

значимите проблеми при управлението в ЧРБУ. В презентацията си тя припомни, че 

основният законодателен инструмент на ЕС при управлението на водите е РДВ 
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2000/60/ЕС, която е транспонирана в националното законодателство, в Закона за водите. 

Г-жа Милкова подчерта, че РДВ въвежда управлението на водите на басейнов принцип, 

като това се извършва на основата на най-малката единица за управление на водите – 

водните тела, а основният инструмент, за постигането на заложените цели в нея, са 

Плановете за управление на речните басейни. Тя изтъкна, че друг основен принцип при 

прилагането на РДВ, е активното участие на всички заинтересовани страни. Г-жа 

Милкова отбеляза, че основната цел на Междинния преглед е информиране на 

заинтересованите страни на възможно най-ранен етап за идентифицираните основни 

проблеми при управлението на водите и предоставяне на възможност за коментари и 

предложения, относно същността на тези проблеми, както и за възможностите за 

тяхното преодоляване. Г-жа Милкова добави, че това дава възможност да бъдат 

отчетени и гарантирани интересите на всички заинтересовани страни, с крайна цел 

обективно и обосновано определяне на екологичните цели и програмите от мерки в 

ПУРБ. 

Г-жа Милкова представи накратко основните характеристики на ЧРБУ, който 

включва водосборните басейни на реките, вливащи се в Черно море от северната до 

южната граница на България, включително вътрешните морски води и териториалното 

море. Площта на басейна е 16 207 km2, или 14,9 % от територията на страната. В обхвата 

на басейна са разположени 51 общини в 8 административни области, като в тях са 

съсредоточени 15,8 % от населението на България. Тя допълни, че ЧРБУ е единствения 

в страната, в който са представени всички категории води, дефинирани в РДВ, а именно 

реки, езера, преходни и крайбрежни води. Г-жа Милкова отбеляза, че съгласно 

идентифицираните във втория цикъл на управление водни тела в ЧРБУ има 205 

повърхностни водни тела и 40 подземни. 

Идентифицираните значими проблеми при управлението на водите в ЧРБУ, 

представени от г-жа Милкова включват: 

 Замърсяване с органични вещества и биогенни елементи (азот и фосфор): 

- от отпадъчни води от населени места и производствени обекти; 

- от селскостопански практики – земеделие и животновъдство; 

- комбинирано въздействие на замърсяването от биогенни вещества; 

 Химично замърсяване на повърхностните води (приоритетни вещества и 

специфични замърсители); 

 Натиск от водовземане и физически модификации; 

 Натиск върху количеството и качеството на подземните води; 

 Изменение на климата (наводнения и засушаване); 

 Недостиг на вода; 

 Други проблеми (увреждащи практики при почистване на речните русла; 

учредяването на СОЗ; замърсяване на водите, в т.ч. и на морската среда с 

отпадъци; ерозия, абразивни и свлачищни процеси; инвазивни видове във 
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вътрешните и морските води; увреждащи техники за добив и прекомерна 

експлоатация на морски биологични видове). 

Г-жа Милкова, в своята презентация, маркира и общите предизвикателства при 

управлението на водите, а именно: 

 Недостатъчен напредък по изпълнение на мерките в ПУРБ; 

 Прецизиране на мерките в ПУРБ, оптимизиране на механизмите на 

взаимодействие и контрол по изпълнението им; 

 Подобряване на научната методическа обезпеченост при управлението на водите; 

 Необходимост от повишаване на административния капацитет на компетентните 

органи; 

 Подобряване на координацията по изпълнение на задълженията на националните 

и регионалните структури в управлението на водите; 

 Осигуряване на навременно финансиране на мерките от различни източници 

(национални, европейски, регионални). 

В края на презентацията си г-жа Милкова призова участниците в срещата да се 

включат активно по време на дискусията. Тя припомни, че Докладът по Междинния 

преглед на значимите проблеми при управлението на водите в ЧРБУ е публикуван в 

средата на месец октомври 2021 г., като в периода до 18.04.2022 г. се извършват 

консултации със заинтересованите страни. Г-жа Милкова допълни, че заинтересованите 

страни могат да представят техните становища, както онлайн на сайтовете на МОСВ и 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), така и писмено на адресите на тези 

институции. Тя припомни на участниците в срещата, че могат да се включат и чрез 

попълване на Анкета относно значимите проблеми при управлението на водите, която е 

достъпна онлайн, и на хартиен носител в залата. 

Презентацията „Междинен преглед на значимите проблеми при управлението 

на водите в ЧРБУ“ е приложена към настоящия протокол (Приложение 2). 

Дискусията беше открита от г-жа Добринка Караджова (координатор на 

обществените консултации при актуализация на ПУРБ, МБВР), която допълни, че 

всички участници в срещата ще получат имейл с линк към анкетата. 

Д-р Димитър Димитров (Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“) благодари на г-жа Милкова за изчерпателната презентация, като 

отбеляза, че тя е оставила много малко възможности за задаване на въпроси с това, което 

е представила. Г-н Димитров попита дали е ясно кога ще се въведе някаква различна 

форма на екологичен отток от язовирите и дали този отток ще включва индивидуална 

информация за всеки един участък на база биогенно замърсяване и редица други 

характеристики (речен тип и т.н.). Той отбеляза, че това е важно при вземането на 

решения и съответно при изпълнението на целта, която е поставена за ПУРБ.  
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Г-н Димитров попита още предвижда ли се преразглеждане на разрешителните за 

заустване от мандрите, тъй като те са 80 пъти по замърсяващи, отколкото една 

канализационна система на населено място например, от гледна точка на замърсяването 

с биогени и с органични вещества, и са наистина пагубни за речните екосистеми. 

Г-жа Милкова благодари на д-р Димитров за въпросите и съобщи, че като част 

от дейностите за подготовка на ПУРБ се разработва метод за определяне на  екологичния 

отток. Този метод ще бъде приложен при разработването на ПУРБ след неговото 

съгласуване и приемане от компетентните органи. Относно замърсяването от мандрите, 

г-жа Милкова се съгласи с д-р Димитров, че замърсяването от тях е доста сериозно, 

особено когато няма осигурено подходящо пречистване. Тя подчерта, че и в настоящите 

ПУРБ, съществуват мерки за преразглеждане на разрешителните при констатирана 

необходимост, при установено негативно въздействие върху водните тела. Тя обясни, че 

в ПУРБ съществуват мерки за някои водни тела, за които е била идентифицирана 

потенциална опасност, но това не означава че тези конкретни мерки не могат да се 

приложат и за други водни тела, в които има необходимост, тъй като Закона за водите 

дава възможност за преразглеждане на разрешителните. Г-жа Милкова подчерта, че в 

тази посока от голямо значение е мониторингът и информацията, която той дава по 

отношение въздействието върху водните тела. 

Г-жа Веселина Савова (Община Варна, дирекция „Екология и опазване на 

околната среда“) коментира един от проблемите засегнати в презентацията - 

учредяването на санитарно-охранителните зони (СОЗ). Тя отбеляза, че това е наистина 

сериозен проблем, тъй като в наредбата и в заповедите за определяне на СОЗ, 

съществуват редица несъответствия, поради това, че наредбата е остаряла и тя по 

никакъв начин не кореспондира с настоящото законодателство. Г-жа Савова обърна 

внимание, че при опитите за стартиране на процедури и подаване на документи пред 

съответния компетентен орган - Басейнова дирекция, за учредяване на СОЗ, общината 

среща редица пречки за изпълнение на условията, тъй като те са на практика 

неизпълними. Тя попита дали се очаква актуализация на наредбата, с което да се даде 

възможност на общините да действат. Г-жа Савова допълни, че СОЗ са доста подходящ 

инструмент, чрез който да се опазят водните тела и отбеляза, че всички СОЗ би трябвало 

да бъдат нанесени в кадастъра. Г-жа Савова уточни, че нанасяйки ги в кадастъра, всеки, 

желаещ да закупи имот, виждайки какви са забраните и ограниченията в региона, ще 

може да съобрази своите инвестиционни намерения и решения.  

Г-жа Савова подчерта като много важен и въпроса, свързан с капацитета на 

администрацията. Тя отбеляза, че през последните години капацитетът на 

администрацията е намалял, основно поради текучество и предложи като мярка за 

решаване на този проблем управляващият орган и местната власт да си взаимодействат 

по-тясно за осигуряване на изпълнението на мерките. Според нея досега има мерки, 

които не са изпълнени, тъй като не се знае как да се изпълняват. Г-жа Савова допълни, 

че това може да се преодолее чрез редовни срещи, като семинарите са подходяща 
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платформа. Чрез такива събития може както да се дават насоки за действие при 

изпълнение на мерките, така и да се постига консенсус при спорни въпроси, което ще 

направи работата по-ефективна. Като пример за ползите при подобряване на 

сътрудничеството между различните заинтересовани страни г-жа Савова посочи 

почистването на речните корита. Тя подчерта, че общината прави такива почиствания 

два пъти в годината, като отбеляза, че е добре един път в годината да има среща между 

администрациите да се обсъждат силните и слабите моменти при почистването на 

деретата, за да не бъдат допускани грешки по време на следващо почистване. 

Г-жа Савова направи предложение при подготовка на проектите на ПУРБ, в 

колективите които ги разработват да има представители на университетите, защото 

техните знания и експертиза могат да допринесат за откриване на силни и на слаби 

страни в плановете, които в противен случай може да бъдат пропуснати.  

Г-жа Караджова благодари на г-жа Савова, като отбеляза, че темата със СОЗ се 

очертава като една от важните и не се повдига за първи път по време на провеждащите 

се срещи от обществените консултации. Тя увери, че тази тема ще влезе в докладите на 

МБВР, както и в протоколите от срещите. Г-жа Караджова отбеляза, че научната 

общност, както университетите, така и изследователските институти, са активни 

партньори при разработването на ПУРБ и като част от екипите работещи по различни 

аспекти от плановете, и като активни участници в обществените консултации. 

Г-жа Милкова благодари на г-жа Савова за уместните предложения. По 

отношение СОЗ тя отбеляза, че г-жа Савова е внесла нов акцент, а именно проблемите 

свързани с остарялата нормативна уредба и съответно приложимостта на заповедите за 

учредяване на СОЗ, които се издават. Относно необходимостта от комуникация и 

обучения във връзка изпълнението на мерките, г-жа Милкова отбеляза, че това е 

идентифицирано като актуален проблем при прегледа на изпълнението на мерките във 

вторите ПУРБ, и добави, че се радва, че е идентифициран като проблем и от 

заинтересованите страни, ангажирани с изпълнението. Това определя необходимостта 

да се търсят по-ефективни механизми за планиране на мерките, така че да бъде 

осигурено тяхното реално изпълнение, като следва да се започне с дефинирането на 

мерките и обсъждането им със съответните компетентни органи още на най-ранен етап, 

какъвто е и настоящата среща. По отношение на почистването на речните русла, тя 

подчерта, че това е типичен пример за кръстосана мярка между ПУРН и ПУРБ, тъй като 

тази мярка е важна за осигуряване проводимостта на речните русла и съответно за 

защита от наводнения, но е точно толкова важна и за запазването на доброто състояние 

на водните тела по всички елементи за качество – биологични, физико-химични и хидро-

морфологични, засягат се всички компоненти на водните екосистеми. Г-жа Милкова 

даде пример за възможно комплексно разрешаване на казусите свързани с почистването 

на речните русла, като посочи, че част от проблемите за финансиране на мерките за 

почистване от общините, поставен на други срещи, може да се реши чрез правилно 

планиране на дейностите. Добре би било да се помисли за изготвяне на насоки за 
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изпълнение на тези дейности, или други подходящи механизми за координация и 

взаимодействие между институциите. Така при подходящо планиране на дейностите, 

част от необходимите средства, ще бъдат редуцирани, а случаите на ненужно 

отстраняване на крайбрежна растителност и съответно нарушаване на доброто 

състояние на водните тела преустановени. В края на изказването си г-жа Милкова 

подчерта, че научните институции са желан партньор на всеки един етап в 

разработването и прилагането на Плановете за управление на речните басейни, и че 

тяхното по-активно участие има положителен ефект.  

Срещата бе закрита от инж. Явор Димитров, който благодари на всички за 

активното участие и припомни, че становища и препоръки могат да се представят по 

имейл и по пощата на БДЧР и МОСВ до 18.04.2022 г. Той припомни, че Докладът по 

Междинния преглед за значимите проблеми при управлението на водите в ЧРБУ, е 

публикуван на сайта на БД.  

 

Приложения: 

1. Дневен ред 

2. Презентация - Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на 

водите в ЧРБУ 


