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Заседания на Басейновия съвет  

към Басейнова дирекция „Черноморски район”                             

     №  
Дата на 

провеждане 
Представени теми 

37 13.12.2021 г. 

1. Дейности по актуализация на Морска стратегия 2016 г. - 2021 г., съгл. 

чл.8, 9 и 10 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕO; 

2. Резултати от мониторинг по Дескриптор 1 – Биоразнообразие и 

Дескриптор 10 Морски отпадъци на Рамкова директива за морска стратегия 

2008/56/ЕO за 2021 г.; 

3. Резултати от изпълнените мерки от Програмата от мерки към ПУРБ на 

БДЧР, касаещи провеждане на проучвателен мониторинг за повърхностни и 

подземни водни тела, оценката на екологичния потенциал и дефиниране на 

ДЕП за СМВТ и ИВТ на територията на Черноморски район за басейново 

управление 

4. Анализ на контролна дейност на БДЧР през 2021 г.. 

36 11.11.2021 г. 

1. Втори доклади по наблюдение и контрол на въздействието върху 

околната среда при прилагането на ПУРБ, ПУРН и Морска стратегия в 

Черноморски район за басейново управление за периода 01.01.2019-

31.12.2020 г.; 

2. Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при управлението 

на водите за Черноморски район за басейново управление; 

3. Дейности по актуализация на ПУРН за Черноморски район за басейново 

управление за втори цикъл на прилагане на Директивата за наводнения 

(ДН) за периода 2022 -2027 г.; 

4. Дейности на БДЧР и МОСВ по предотвратяване на кризата с товарен 

кораб Вера Су. 

35 10.12.2020 г. 

1.Резултати от  мониторинг по Дескриптори 1, 4  – Биоразнообразие 

(морски птици) и Дескриптор 10  Морски отпадъци на Рамкова директива за 

морска стратегия 2008/56/ЕO за 2020 г.; 

2. Резултати от изпълнение на проучвателен мониторинг в 7 участъка от 

определените зони за възпроизводсто на рибната фауна и изготвяне на 

окончателен списък на зоните за възпроизводсво на рибна фауна в 

Черноморски басейнов район, които да бъдат защитени от 

хидроморфологичен натиск; 

3. Анализ на процеса на регистрация на водовземните съоръжения 

(сондажи, герани и каптирани извори) до 27 ноември 2020 г. Нови срокове и 

последващи действия. 

34 03.11.2020 г. 

1. Дейности по актуализация на Плана за управление на речните басейни 

/ПУРБ/  и Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2021 г.  – 

2026 г.; 

2. Анализ на извършените проверки на ВиК оператори по изпълнение на 

решение на Висшия консултативен съвет по водите от 30.01.2020 г. и 

резултати от извършени комплексни  проверки по заповед на министъра на 

околната среда и водите РД-228/11.03.2020 г., за установяване на 

административни нарушения по Закона за водите и Наказателния кодекс, 
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свързани  незаконни водовземания и др. на територията на БДЧР; 

3. Резултати от извършена през летния туристически сезон контролна 

дейност на обекти потенциални замърсители на Черно море, в изпълнение 

на заповед на Министъра на околната среда и водите; 

4. Провеждане на консултации с членовете на БС, относно приемане на  

ДППИ за нов член на Басейновия съвет. 

33 05.12.2019 г 

1. Резултати от провеждане на мониторинг на макроотпадъци по плажните 

/ бреговите ивици на Северното и Южното Черноморие за 2019 г. съгласно 

програмата за мониторинг по Дескриптор 10 Морски отпадъци на Рамкова 

директива за морска стратегия 2008/56/ЕO; 

2. Резултати от изпълнение на проучвателен мониторинг в 11 участъка от 

определените зони за възпроизводсто на рибната фауна в Черноморски 

басейнов район; 

3. Анализ на извършената контролна дейност през 2019 г.; 

32 01.11.2019 г. 

1. Доклади по наблюдение, контрол и екологична оценка при прилагане на 

ПУРБ , ПУРН и Морска стратегия на Република България 2016 г.-2021 г. 

- Първи доклад по Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/. 

Дейности по актуализация на ПУРБ. 

- Първи доклад по План за управление на риска от наводнения /ПУРН/. 

Дейности по актуализация на ПУРН; 

- Първи доклад по прилагане на Морска стратегия на Република България 

2016 г.-2021 г. Дейности по актуализация на Морска стратегия. 

2. Предаване на минералните сондажи за безвъзмездно управление и 

ползване на общините, във връзка с решения на Министъра на околната 

среда и водите на основание параграф 133 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за водите. 

31 11.12. 2018 г. 

1.Резултати от изпълнените мерки от Програмата от мерки на Басейнова 

дирекция за Черноморски район  по МУРБ, ПУРН и Мораскта стратегия 

през 2018 г. 

2. Дискусия по предствените резултати. 

3. Нормативни изменения в Закона за водите по отношение на сектор 

„Води‘ в сила от 27.11.2018 г - Разяснения и последващи действия.  

4. Във връзка със „Създаване/ подобряване на механизъм за координация 

на действията при възникване на риск от наводнения, вкл. в трансграничен 

район“ се обсъди актуализация на Устройствения правилник за дейността, 

структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите 

съвети и относно програма за работа на БДЧР до 2021 г. 

30 31.10.2018 г. 

1. Изпълнение на мерки от Програмата от мерки на ПУРБ 2016-2021г. за 

постигане целите на РДВ 2000/60/ЕС, от компетентността на БДЧР. 

2. Изпълнение на мерки от Програмата от мерки на ПУРН 2016-2021г. за 

постигане целите на Директива 2007/60/ЕС, от компетентността на БДЧР. 

3. Изпълнение на мерки от Програмата от мерки за постигане целите на 

Морската стратегия. 

4. Резултати от извършена през летния туристически сезон контролна 

дейност на обекти потенциални замърсители на Черно море. 

29 11.12.2017 г. 

1. „Провеждане на проучвателен мониторинг в участъка Крапец – 

Тюленово на морска интрузия“. 

2. „Актуализиране на инструкция за определяне на зони за развъждане 

на  черупкови организми съгласно Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за 

качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови 

организми“. 

3. „Провеждане на мониторинг на макроотпадъци по плажните/бреговите 

ивици на Северното и Южното Черноморие за 2017 г. съгласно 

програмата за мониторинг по Дескриптор 10 Морски отпадъци на РДМС 

2008/56/ЕО“. 



4. Актуализирана тарифа за таксите за водовземане, за ползване на 

воден обект и за замърсяване-изчисляване на такси за заустване на 

отпадъчни води. 

5. Анализ на извършена контролна дейност през 2017 г. 

28 08.11.2017 г. 

1. Организация за изпълнение на мерките от ПУРБ 2016-2021г. за 

постигане целите на РДВ 2000/60/ЕС. Последващи действия за изпълнение 

на изискванията на ЕК - докладване на напредъка през 2018г. 

2. Организация за изпълнение на мерките от ПУРН 2016-2021г. за 

постигане целите на Директива 2007/60/ЕС. Последващи действия за 

изпълнение на изискванията на ЕК. 

3. Организация за изпълнение на програмата от мерки за постигане целите 

на Морската стратегия. Последващи действия за прилагане. 

4. Резултати от извършена през летния туристически сезон контролна 

дейност на обекти потенциални замърсители на Черно море, в изпълнение 

на заповед на Министъра на околната среда и водите. 

27 15.12.2016 г. 

1. Утвърждаване и приемане на ПУРБ 2016-2021 г. Последващи действия 

за прилагане. 

2. Програма за прилагане на ПУРН за Черноморски басейнов район. 

3. Утвърждаване и приемане на Морска стратегия. Последващи действия 

за прилагане. 

4. Резултати от извършена контролна дейност по заповед на Областните 

управители за проверки на състоянието на съоръженията и проводимостта 

на речните русла. 

26 15.11.2016 г. 

1. Екологична оценка, Оценка на съвместимост и резултати от консултации 

по проекта на актуализиран ПУРБ 2016-2021 г.   

2. Екологична оценка, Оценка на съвместимост и резултати от консултации 

по проекта на ПУРН за Черноморски басейнов район. 

3. Екологична оценка, Оценка на съвместимост и резултати от консултации 

по Морска стратегия и проекта на Програма от мерки за опазване на 

морската околна среда.  

25 14.12.2015 г. 

1.  Представяне на Програмата от мерки на Плана за управление в 

Черноморски басейнов район. 

2. Представяне на Програмата от мерки във връзка с прилагане на Рамкова 

директива за морска стратегия. 

3. Представяне на Програмата от мерки на Плана за управление на риска 

от наводнения в Черноморски басейнов район”. 

24 04.11.2015 г. 

1. Проект “Разработване на планове за управление на риска от наводнения 

- приоритетна ос 1 на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. с 

бенефициент: Басейнова Дирекция “Черноморски район”-постигнати 

резултати; 

2. Представяне на изготвените карти на заплахата и карти на риска от 

наводнения в Черноморски басейнов район”; 

3. Актуализация на Плана за управление на речни басейни в Черноморски 

район за басейново управление на водите“. 

23 18.12.2014 г. 

1. Резултати от проведена контролна дейност по заповед на Областните 

управители за проверки на потенциално опасни водни обекти;                                                                                                                                                  

2. Представяне  на  проекта на Национален каталог от мерки и национални 

приоритети за определяне на риска от наводнения, разработен по проект 

по Оперативна програма „Околна среда”;                                                                                                                                            

3. Представяне на Информационната система за мониторинг и 

разрешителни. 



22 30.10.2014 г. 

1. Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в 

Черноморски басейнов район.                                                                                              

2. Разработване на План за управление на риска от наводнения – етапи, 

предизвикателства и резултати.                                                                                         

3. Програми за мониторинг по чл. 11 от Рамкова директива за морска 

стратегия. 

21 10.12.2013 г. 

1. Резултати от актуализацията на анализа на антропогенното въздействие 

върху водите в Черноморския басейнов район, във връзка с 

актуализацията на Плана за управление на речни басейни.                                                                            

2. Учредяване на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водиснабдяване и минерални води.                                                                                                                                         

3. Минералните води – богатството на българското Черноморие.                                                                                                  

4. Чистотата на крайбрежните морски води – лято 2013. 

20 28.06.2013 г. 

1. Представяне на проект „Разработване на планове за управление на 

риска от наводнения”, финансиран по Приоритетна ос 1 „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”.                                                                                                                        

2. Методика и подход за определяне на районите със значителен  

потенциален риск от наводнения. Резултати за Черноморския басейнов 

район.                                                                                                                                    

3. Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда. 

Определяне на добро състояние и екологични цели за постигане на 

доброто състояние на морската околна среда. 

19 12.12.2012 г.  

1. Изпълнение на Програмата от мерки в Плана за управление на речните 

басейни – докладване 22 декември 2012 г. График и Работна програма за 

актуализация на Плана.                                                                                                       

2. Брегозащитните и укрепителни съоръжения по морския бряг за защита от 

вълновото въздействие. 

18 10.10.2012 г.  

1. Предварителна оценка на риска от наводнения – докладване в ЕК и 

представяне на Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения.                                                                                                                                             

2. Методика за определяне на заливаемите ивици – прилагане в 

Черноморски басейнов район.                                                                                                                    

3. Резултати от проверките през курортния сезон „Лято 2012 г.” . 

17 15.12.2011 г. 

1. Предварителна оценка на риска от наводнения в Черноморски басейнов 

район.                                                                                                                                     

2. Рамкова директива за Морска стратегия - нов подход в интегрираното 

управление на морската среда. 

16 06.10.2011 г.  

1. Подготовка за докладване пред ЕК на изпълнението на Програмата от 

мерки в Плана за управление на Черноморски район.                                                                                                                                                                               

2. Разработване на Плана за управление на риска от наводнения.                                                                                           

3. Състояние на канализационните системи към 31.12.2010 г. Изисквания за 

изпълнения на Директива 91271/ЕС за изграждане на канализационни 

системи на населени места. 

15 14.06.2010 г.  

1. Представяне и разрешаване на проблеми при процедури по санитарно-

охранителни зони на питейни водоизточници.                                                                                                                                                                                           

2. Приветствие на френските експерти от Туининг проект BG 07 IB EN 01 и  

представяне на целите на семинара на тема ”Ролята на Басейновия съвет 

при прилагането на Програмата от мерки”.                                                                                 

3. Координация и контрол за прилагането на Програмата от мерки в 

Черноморски басейнов район.                                                                                                      

4. Пример от Франция, включващ ролята на басейновия съвет.  

14 25.01.2010 г. 
Представяне на окончателния План за управление на водите за 

Черноморския басейнов район.  



13 15.12.2009 г.  

1. Представяне на Плана за управлението на водите за Черноморския 

басейнов район.                                                                                                 

2.Представяне на състоянието на водите на територията на БДЧР.                                                                                                

3. Представяне на Програма от мерки в ПУРБ.                                                                                                                                 

4. Оценка на въздействието на Програмитe от мерки върху цената на 

водата в Черноморски басейнов район за управление на водите. 

12 23.07.2009 г.  

1. Правилник за дейността, структурата, организацията на работа и 

числения състав на БС.                                                                                                                            

2. Резултати от обсъжданията на Проекта на ПУРБ с предложени мерки, 

Консорциум “Денкщат Кий Експертс” (изпълнител на обществена поръчка 

“Консултации със заинтересованите страни за изготвяне на Плановете за 

управление на речните басейни” по ОП ”ОС 2007-2013”).                                                                                               

3. Проблеми в изпълнението на изискванията на Директива 91/271/ЕС за 

пречистване на отпадъчни води от населени места.   

11 10.12.2008 г. 

1. Представяне на Черновата на План за управление на Черноморския 

Басейнов район.                                                                                                                    

2. Преглед на дейностите по Черноморската Конвенция (Букурещ, 1992) и 

резултати от двустранна среща България – Румъния във връзка със 

споразумението за управление на водите между двете държави. 

10 30.07.2008 г.  

1. Изпълнение на дейностите от Работната Програма за разработване на 

ПУРБ.                                                                                                                          

2.Първи резултати от работата на Комисията за екологични щети от 

нефтения разлив от 24.06.2008 г., Варна.                                                                                                                                                                                                         

3. Състояние на ПСОВ по българското Черноморие и Програма на МОСВ за 

изпълнение на европейските изисквания. 

9 05.12.2007 г.  

1.Aнализ на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно - битово водоснабдяване.                                                                                                                                                                                      

2. Анализ на състоянието на язовирите в Черноморския басейнов район 

след проверка през август 2007 г.                                                                                                                                                                                                                   

3.Водоползване от ВиК операторите - разрешителни за дейност, измерване 

на количествата и заплащане на държавни такси.                                                                                                                                                                                         

4. Информация за Програмата на МОСВ за решаване на проблемите с 

ПСОВ по българското Черноморие. 

8 03.07.2007 г. 

1. Представяне на участниците в Проекта LOGO EAST "Нови управленски 

стратегии и форми на сътрудничество като инструмент в българо-

холандския подход за решаване на проблемите при управление на водите 

в Черноморски район".                                                                                                                                                        

2.Доклад с резултати от проведените консултации със заинтересованите 

страни, преди публикуване на Графика и Работната програма за изготвяне 

на ПУРБ.                                                                                                                                         

3. Разработване на експертен подход за рационално и ефективно 

използване на минералните води в териториалния обхват на БДЧР.                                                                                                                                                           

4. Налагане на ограничения на водовземането във връзка с периода на 

засушаване. Дейности по превенция от наводнения - почистване на 

речните русла от дървестна и храстова растителност. 

7 15.12.2006 г. 

1. Представяне на проект между РБългария и Кралство Холандия.                                                                                            

2. Водностопански баланс на порчието на р.Камчия.                                                                                                                    

3. Резултати от регистрацията на водовземните съоръжения за стопанска 

дейност, съгласно Закона за водите.                                                                                                                                                                                                          

4. Отчет на БДЧР за 2006 и насоки за работа през 2007 год. 



6 31.10.2006 г. 

1. Програми за мониторинг на водите-етап от ПУРБ до края на 2006 г.                                                                                  

2. График и работна програма за подготовка на ПУРБ - информиране на 

обществеността и консултации съгласно РДВ.                                                                                                                                                                                                         

3. Закон за водите-прилагане след неговото изменение и допълнение от 

август 2006 г. 

5 19.12.2005 год. 

1. Информация за дейността и предсточщите задачи на БДЧР 2005-2006 

год.                                                                         

2. Резултати по отстраняване на щетите, причинени от наводненията през 

лято 2005 год. и превенция.                                                                                                        

3. Задължения на общинските администрации и ползвателите на язовири, 

във връзка с изпълнение разпоредбите на Наредба 13. 

4    07.09.2005 г. 

1.Състояние в района за басейново управление след наводненията.                                                                                          

2. Информация и взаимодействие между органите, работещи по 

проблемите на водите, в условията на аварийни и кризисни ситуации.                                                                                                                                                                     

3.Информация за дейността на Басейнова дирекция за Черноморски район 

и подготовка на Плана за управление на речния басейн. 

3 18.11.2004 г. 

1.Информация за извършеното от Басейнова дирекция за Черноморски 

район през 2004 год.                                                                                                              

2.Проблемни санитарно-охранителни зони и решение за 30 броя проекти.                                                                         

3. Обсъждане на проекта за нов Закона за управление на водите. 

2 14.01.2004 г.  

1.Обсъждане на окончателния вид на Задание за разработване на Плана 

за управление на Черноморския басейн.                                                                                                                                                                                               

2. Представяне на отчет за дейността на Басейнова дирекция за 

Черноморски район през 2003 г. 

1   25.09.2003 г. 

1. Представяне на членовете на БС и основните положения от 

Устройствения правилник за басейновите съвети.                                                                                                                                                                                                   

2. Състояние на водите и информация за задачите на басейнова дирекция 

за Черноморски район.                                                                                                           

3. Разглеждане и допълване на работен вариант на Задание за 

разработването на плана за управление на Черноморския басейн. 

 


