РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

ВЪПРОСНИК
І. Дейности, предприети в подкрепа на прилагането на ИУКЗ
За управление на водите в Черноморския басейнов район е изготвен и утвърден през
март 2010 г., План /ПУРБ/. Планът може да послужи като изходна база, тъй като е събран и
обобщен голям обем информация от стратегии, програми и планове (списъка е даден в
Приложение ІІ). Като се имат в предвид тези документи, както и други такива, имащи
отношение към ИУКЗ през периода 2006-2010г., по които работи Вашата администрация,
моля да посочете и опишете следните дейности:
Тези, които са отпаднали, след като сте установили, че не дават положителен
резултат.
Тези, които сте променили с цел подобряване и разширяване на приложимостта им.
Друг съществен момент за прилагане на ИУКЗ са правните инструменти, а именно:
Направени ли са някакви изменения по отношение на ИУКЗ в нормативната уредба,
с която работи Вашата администрация, и ако „да” - кога са направени? Какви са? (да
се опишат тези, които са част от ИУКЗ и механизмите на прилагането им)
Например: Законът за устройство на Черноморското крайбрежие е първоначално приет
през 2007 г. и е обнародван в ДВ /бр.48/15.06.2007г./, а измененията му са от 04.2008г.,
07.2008г., 03.2009г., 10.2009г., 11.2009г.
По-специално трябва подчертаят следните въпроси:
Разработените планове и програми (например устройствени планове, крайбрежните
стратегии за развитие) през периода 2006-2010 г. отразяват ли принципите на
ИУКЗ? Ако „да”, моля опишете как са застъпени изискванията на ИУКЗ в тях?
Например: В Общия устройствен план на Община Бургас /проект/ са отразени различни
важни моменти за развитие и прогнози в общината, като мерки за отваряне на града към
морето (изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на крайбрежните
промишлени зони, включване на проекта за зона за свободен достъп на територията на
Пристанище Бургас, мерки за преструктуриране на пристанищата и създаване на
възможност за изграждане на яхтени и пътнически пристанища и др.), подобряване на
условията за развитие на туризма (рекреационен ресурс, курортни зони, повишаване
комфорта на обитаване, условия за спорт и различни атракциони), специфични правила и
норми с ограничители съобразени с екосистемите и тяхното опазване, мерки за намаляване
на замърсяването на въздуха, мерки за понижаване стойностите на шумовото замърсяване,
мерки за опазване на водните басейни и биоразнообразието, обновяване на производствата и
възможности за използване на нови енергийни източници и т.н.
В предвид обстоятелството, че механизмите за координация са слабо звено в
административните структури, какво се прави във Вашата администрация в тази
насока? Има ли резултат и какъв е той?
Работите ли с информационни системи с данни за крайбрежието? Какви са те? Как
се събира информацията и каква е тя? За какво служи/помага в работата на
администрацията?
За периода 2006-2010г. работили ли сте по проекти, научни изследвания или
проучвания, свързани с проблемите на черноморското крайбрежие? Какви са те?
Кога? Отразено ли е ИУКЗ в дейностите по тях и как? Моля, опишете подробно.
Например: Областна администрация - Варна в партньорство с Черноморска мрежа на
НПО – Варна и в транснационално сътрудничество по проект „Пространствено планиране
на крайбрежните зони (PlanCoast)” (BG2004/016-919.05.01.01/020) са идентифицирали найВарна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33
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добрите практики и средства за ефективно интегрирано планиране в крайбрежните и
морски зони, с цел да се покажат силните страни на инструментите за териториално
планиране при действащото ИУКЗ и морска политика. Като резултат е разработен
Наръчник за интегрирано териториално планиране на крайбрежните морски и морски
пространства.
Посочете добрите практики във Вашата администрация и как бихте ги приложили с
цел ИУКЗ дейностите и принципите?
ІІ. Оценка напредъка на ИУКЗ и състоянието на крайбрежието
При докладването трябва да се даде цялостна оценка на постигнатия напредък през
периода 2006-2010г. по отношение на управлението и устойчивото развитие на крайбрежието.
Отчитайки напредъка, моля да отговорите на следните въпроси:
За периода 2006-2010г. работили ли сте и постигнат ли е напредък в повишаването
на междуинституционална координация и интеграция във Вашата компетентна
област? (хоризонтално между секторите, вертикално между равнищата на
управление)
Основен принцип при ИУКЗ е въвличане и участие на заинтересованите страни в
управлението и вземането на решения. Посочете, на какъв принцип участват и кои
са заинтересованите страни при решаването на проблемите по Черноморието във
Вашата администрация? Какви са механизмите за това? Има ли развитие в тази
посока с цел подобряването на диалога „заинтересовани страни-администрация”?
Подобно стои въпроса по отношение запознаване на обществеността и отчитане на
общественото мнение. По какъв начин Вашата администрация представя
информация за ИУКЗ и получава обратна информация?
В предвид Вашите дейности, постигнат ли е напредък в крайбрежното планиране и
управление? (включително наличието и използването на информация, наличието и
използването на научните изследвания, стимулиране на образованието в подкрепа
на ИУКЗ в дългосрочен план) Ако „не”, какво предлагате да бъде направено в
бъдеще за подобряване на работата? (използване на наличната информация, научни
изследвания, стимулиране на образованието)
Отбележете дали имате напредък при по-рационалното и устойчиво използване на
крайбрежните ресурси (посочете кои са те за Вас). Ако отговора е „да”, опишете
механизма и резултатите?
Моля опишете Вашето виждане относно устойчивостта и подготовката на
крайбрежието за рискове? Промените в климата – влияние, бъдещи дейности?
Как се развива състоянието на брега? Къде е най-голям напредъка в борбата с
неустойчиви тенденции на развитие? Какви са възловите въпроси, които все още
изискват значителни действия за Вашата администрация във връзка с прилагането
на ИУКЗ?
Моля опишете Вашето виждане относно борбата за планиране и управление на
границата земя-море и Вашите компетенции и инициативи по този въпрос?
За периода 2006-2010г. работили ли сте по трансгранични и/или регионални морски
проекти? Какви? Резултати?
Как може да бъде класирана страната в прилагането на ИУКЗ принципите
(например по скалата от 1 до 10, какъв напредък е постигнат в това отношение?)?
/предвид дейностите с тази насока на Вашата администрация/
ІІІ. Перспективи за по-нататъшното изпълнение на ИУКЗ
Заключителната част на доклада трябва да съдържа бъдещи перспективи по отношение
продължаване на изпълнението на ИУКЗ след 2010 г. Трябва да има оценка на основните
потребности, възможности и пречки за по-нататъшното развитие на ИУКЗ в България.
Необходимо е да се отчита спецификата на Черноморското крайбрежие и потребности на
администрацията. Трябва да изразим нашето виждане и очаквания за еволюция в
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европейската и международна ИУКЗ политика. Това е от съществено значение в предвид, че
България и Румъния са нови страни членки с излаз на Черно море и трябва да заемат своето
място при подготовката на документи и прилагане на принципите на ИУКЗ.

Изготвил:
/посочват се институция, име, длъжност, телефон за контакт и електронен адрес
служителя, отговорен за представянето на информацията /
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