
ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙНОВ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА 6

ВЪВЕДЕНИЕ
Планът за управление на водите в черноморски район (ПУРБ или Планът) е основен

инструмент за управление на водите на басейнов принцип, както и за постигане на целите на
Рамковата директива по водите 2000/60/ЕС (РДВ).

Настоящият първи ПУРБ е изготвен от Басейнова дирекция за Черноморски район с
център Варна на основание на изискванията на Закона за водите и РДВ.

Основна цел на Плана е всички води, включително крайбрежните морски води, както и
свързаните с тях екосистеми, да достигнат „добро състояние” до 2015 г.

В ПУРБ са идентифицирани екологични цели, които отразяват подходящия баланс между
екологични, социални и икономически интереси. Специфичните цели в Плана са свързани с:
предпазване от влошаване на състоянието и подобряване на състоянието на водите и водните
екосистеми, осигуряване на устойчиво ползване на водите, намаляване на замърсяването и
смекчаване на последствията от наводненията и засушаванията, и изменението на климата.

При изготвяне на Плана са взети в предвид основни положения от действащите в
България национални, регионални, областни и общински планове, стратегии и програми, имащи
отношение към водите.

Спазен беше основният принцип за включване на обществеността и заинтересованите
страни в процеса на разработването на Плана.

Планът беше подложен на екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта с
предмета и целите за опазване на защитените територии (ОС), препоръките от които бяха
отразени в същия. На Плана беше направен и SWOT анализ.

Най-съществената част на ПУРБ е Програмата от мерки, която трябва да бъде изпълнена
през периода 2010 – 2015 г., за постигане на „добро състояние” на водите и изпълнение на поети
ангажименти към Европейския съюз от страна на България.

При разработване на Плана за управление на водите в Черноморския басейнов район
БДЧР беше подпомогната и използва резултатите от следните проекти:

· “Разработване на Планове за управление на речните басейни”, финансиран от
Европейския съюз по ОП „Околна среда”;

· „Прилагане на РДВ в България” финансиран от Датското правителство;
· „Подкрепа на БДЧР за прилагане на РДВ за мониторинга на крайбрежните морски

води” финансиран от Холандското правителство;
· Туининг проект „LOGO EAST” съвместно с общинска администрация на град Хага,

Холандия;
· „Интегриран мониторинг на българското Черноморско крайбрежие между Дуранкулак

и Резово” финансиран от Европейския съюз по програма ФАР;
· “Повишаване капацитета на БДЧР за подготовка на програми от мерки за морски

водни тела в риск – Варненски и Бургаски залив”, финансиран по съвместна програма на
Фландрия и Централна и Източна Европа;

· “Оценка на въздействието на наземно базирани дейности върху морските и
крайбрежни екосистеми и биоразнообразие в България”, финансиран от Фламандското
правителство;

· “България, бележки от политиката за ограничаване на замърсяването на
Черноморското крайбрежие”, финансиран от Световната банка;

· “Укрепване на административния капацитет на органите за управление на водите в
България за прилагане на икономически инструменти при управлението на водите в
съответствие с РДВ” финансиран от Френското правителство.

Ползваме случая да изкажем благодарност на всички, които участваха в изпълнението на
проектите.

От колектива на БДЧР Варна


