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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 Бургас, Сливен и Ямбол 

за поречията на Бургаски реки и реки на юг от Бургас 

 

06 април 2022 г.  

 

(Хибридна среща - проведена онлайн чрез платформата Zoom 

и присъствено в конферентна зала „Ахело“ на Гранд хотел „Приморец“, гр. Бургас) 

 

Участници в срещата: 26. В онлайн срещата участваха 13 представители на 

заинтересованите страни от следните институции и организации: Община Белослав, 

Министерство на здравеопазването - Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Бургас, РЗИ 

- Шумен, Изпълнителна агенция (ИА) „Морска администрация“ - Дирекция Бургас, ИА 

„Морска администрация“ - Дирекция Варна, Институт по рибарство и аквакултури 

(ИРА) - Пловдив, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) - Дирекция 

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

Сървисиз“ ЕООД и Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР). 

Участниците в присъствената среща бяха 13, представители на заинтересованите страни 

от следните институции: Община Котел, „Напоителни системи“ ЕАД - клон Бургас, 

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

МБВР. 

Срещата беше открита от директора на Басейнова дирекция „Черноморски 

район“ инж. Явор Димитров. Той приветства участниците в срещата за обществени 

консултации по доклада за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението 

на водите в Черноморски район за басейново управление (ЧБРУ) като отбеляза, че 

общественото обсъждане на Междинния преглед е от изключително значение за целия 

процес на планиране. Инж. Димитров подчерта, че от правилното определяне на 

проблемите при управлението на водите в района зависи правилното планиране на 

подходящи мерки в следващия етап за решаването на тези проблеми и съответно 

постигане целите на Плановете за управление на речния басейн (ПУРБ) и Рамковата 

директива за водите (РДВ), а именно доброто състояние на водите. Инж. Димитров 

пожела ползотворна за всички. 

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

значимите проблеми при управлението в ЧРБУ, като акцентира, че фокусът на 

настоящата среща са поречията на реките, южно от р. Камчия. В презентацията си тя 

припомни, че основният инструмент на ЕС при управлението на водите е РДВ 

2000/60/ЕС, която е транспонирана в националното законодателство чрез Закона за 
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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). 

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 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 провеждат 

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

страни могат да представят техните становища, както онлайн на интернет страниците 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. 

Г-н Деян Симеонов (ОД „Земеделие“ - Бургас) коментира, че голяма част от 

идентифицираните проблеми в настоящия Междинен преглед са били изведени и при 

предишните ПУРБ и попита какви са наблюденията относно решаването на тези 
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проблеми. Той добави, че имайки предвид, че все още не са решени, би искал да знае 

какви проблеми в тяхното решаване са констатирани.  

Г-жа Милкова подчерта, че въпросът на г-н Симеонов е резонен и заяви, че 

проблемите като характер продължават да стоят пред управлението на водите, тъй като 

са обособени от глобални и комплексни процеси, които в една или друга степен ще 

продължават да стоят във всеки цикъл на управление. Тя допълни, че въпросът е да се 

осигурява напредък и да се повишава ефективното въздействие при управлението на 

водите, доколкото това е възможно. Г-жа Милкова изтъкна, че механизмът на РДВ 

определя на базата на Междинния преглед, който е в основата на всеки ПУРБ, първо да 

се разгледат основните характеристики на района за басейново управление, след това да 

се направи повторен преглед и анализ на антропогенния натиск и въздействие, какъв е 

напредъка, да се ревизират целите за водните тела, и накрая да се прецизират мерките за 

водните тела, на база на опита по тяхното прилагане. Г-жа Милкова коментира, че 

оценката на състоянието от всеки ПУРБ показва и напредъка, до колко са постигнати 

екологичните цели. Тя подчерта, че това ще бъде подробно представено в следващите 

ПУРБ, проектите на които ще бъдат публикувани и отново ще бъдат  обсъждани на 

срещите със заинтересованите страни, но там ще бъде представена и методологичната 

рамка, и резултатите от анализите, в т.ч. и оценката на ефекта от изпълнението на 

мерките във вторите ПУРБ. Ще има възможност за конкретни обсъждания за всеки от 

речните басейни, включително на ниво водно тяло, при необходимост. Именно поради 

това е важно още в рамките на настоящите обсъждания да се получи обратна връзка 

настоящи проблеми, липса на напредък, предложения за решаване, за да може в 

следващите ПУРБ да бъдат предложени механизми за решение.  

Г-н Симеонов благодари за отговорите на г-жа Милкова, като изтъкна, че като 

констатация всички тези проблеми са факт и едва ли има някой, който да ги оспори, 

освен хората, които са пряко отговорни за тях. Той посочи, че хората, които имат пряко 

отношение по някои от тези констатирани проблеми почти никога не се съгласяват да 

поемат отговорност и винаги обръщат нещата в посока техния интерес, така както те го 

разбират. Г-н Симеонов изтъкна, че при разговори със земеделци например, или с хора, 

които живеят в населени места, които са пострадали, или са пряко застрашени от 

наводнение, среща трудности да обясни, че някои от нещата, които те правят могат да 

причинят вредни последици. Сблъскваме с този проблем и дори с конфронтация, за това, 

че институцията ни обвинява тях, посочи г-н Симеонов. Той даде пример с жилищни 

сгради, построени в заливаеми зони, като допълни, че макар тепърва да започва да се 

информира населението за заливаеми зони, все пак има места където те са достатъчно 

ясни и въпреки това се наблюдава развитие на населеното място и на тази територия.  

В допълнение г-н Симеонов посочи проблемът с финансирането, като подчерта, 

че в предходните ПУРБ някои от посочените разходи за изпълнението на съответните 

мерки от отговорните институции, са били нереалистични спрямо техните бюджети.  

Поради тази причина той констатира слаб напредък при изпълнение на мерките.  
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По отношение на мерките в следващия ПУРБ г-н Симеонов заяви, че трябва да се 

търси балансиран подход, тъй като няма как решенията да бъдат в полза на всички. 

Винаги ще има някой засегнат – от една страна земеделците искат максимално земя, 

която да обработват и да е защитена от вода, но в същото време говорим за практики, в 

които да осигурим заливаеми зони. Тези зони със сигурност ще засегнат частни земи и 

това по някакъв начин ще засегне земеделците, отбеляза г-н Симеонов, но практиката е 

показала, че при наводнения там, където има скъсване на предпазна дига в по-горната 

част на течението, това със сигурност предпазва територията по-надолу. За съжаление 

това е много трудно да се обясни, защото винаги има засегнати страни.  

Г-н Симеонов посочи още, че според него е важно по темата с почистването и 

поддържането на растителността в речни участъци. да се дава повече информация на 

гражданите. Той отбеляза, че е имал възможността да се запознае с много проекти на 

язовири, корекции на реки и напоителни полета, където в проекта има отделна част - 

лесоустройствен план, в който подробно е обяснено какви дървета и храсти къде трябва 

да бъдат засадени с цел да може да се създаде една екосистема за опазване на самото 

водно тяло. Г-н Симеонов подчерта, че подобна информация не достига до населението 

и експертите в областта, когато се налага да обяснят това на хората, срещат проблеми, 

особено когато се е случило бедствие, тъй като тогава са намесени и емоции. Г-н 

Симеонов предложи да се търси съдействие от научните институции - университети и 

Българска академия на науките, които биха могли да помогнат както при 

осведомяването на обществеността и преодоляването на този проблем, така и със своята 

експертиза да помогнат при цялостното управление на водите. 

Г-жа Милкова отбеляза, че доброто планиране на тези дейности и съответно 

избягването на неподходящи такива, ще редуцира значително необходимите средства.  

Г-н Симеонов се съгласи с казаното от г-жа Милкова, като подчерта, че е важно 

да се обърне внимание и на това как да се образова населението, за да се повиши 

разбирането за подходящите мерки, и от друга страна хората да знаят как да се пазят и 

как да минимизират икономическите загуби. Г-н Симеонов допълни, че е добре да се 

помисли и за допълнителни стимули за земеделците, да им се обясни, че в зависимост 

от високите вълни през 3-5 години техните земи ще се заливат от реките, но те 

(земеделците) ще бъдат обезщетени, а и за сметка на това, в годините без наводнения, 

тези земи ще бъдат по-плодородни.  

Г-жа Милкова благодари на г-н Симеонов за изразеното мнение, като го помоли 

предложенията му да бъдат предоставени и в писмен вид. Тя подчерта, че споделеното 

от него потвърждава значението на взаимодействието между заинтересованите страни и 

с обществеността, и добави, че ще е добре да се потърси решение от типа на изготвяне 

на насоки, срещи с хората, обсъждания и обучения, когато е необходимо, за да може тези 

процеси да са по-лесно управляеми, проследими, и защитими при контакти с 

населението в кризисни ситуации. 
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Срещата бе закрита от инж. Явор Димитров, който благодари на г-жа Милкова 

за обстойната презентация, както и на всички участници в срещата и припомни, че 

становища и препоръки могат да се представят по имейл и по пощата на БДЧР и МОСВ 

до 18.04.2022 г.  

Приложения: 

1. Дневен ред 

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

водите в ЧРБУ 


