Европейски съюз
Кохезионен фонд

Министерство на околната среда и водите
Дирекция „Управление на водите“

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ОЦЕНКИ И ОЦЕНКИ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ ЗА
ЦЕЛИТЕ НА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ
ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2021 Г. И МОРСКАТА СТРАТЕГИЯ
И ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ КЪМ ТЯХ

Дирекция „Управление на водите“ в Министерството на околната среда и водите, като
бенефициект по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, получи безвъзмездна
финансова помощ за изпълнението на проект: „Изготвяне на екологични оценки и оценки
за съвместимост за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за
периода 2016 – 2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки към тях“, одобрен в
рамките на процедура BG16M1OP002-1.002 „Изготвяне на екологични оценки за целите на
приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 – 2021 г. и
Морската стратегия и програмата от мерки“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна
програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Проектът е на обща стойност 440 559,65 лв., от
които 374 475,70 лв. са средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 66 083,95 лв.
са националното съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
С изпълнението на проекта ще се завършат изискващите се съгласно законодателството
по околна среда процедури за приемане на вторите Планове за управление на речните
басейни (ПУРБ) за периода 2016 – 2021 г. за Дунавски район, Източнобеломорски район,
Черноморски район и Западнобеломорски район и на Морската стратегия и ще се
допринасе за изпълнението на задълженията на Република Блгария по прилагането на
Директива 2000/60/ЕО на Европейския праламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за
установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите
(Рамкова директива за водите (РДВ)) и Директива 2008/56/ЕО на Европейския праламент и
на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на
политиката за морска среда (Рамкова директива за морската стратегия (РДМС)), като се
дефинират приоритетите при прилагане на Директива на Съвета от 21 май 1991 г. за
пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО), Директива 98/83/ЕО
на Съвета от 03 ноември 1998 г. за качеството на водите, предназначени за консумация от
Проект: „Изготвяне на екологични оценки и оценки за съвместимост за целите на приемане на Плановете за
управление на речните басейни за периода 2016–2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки към тях“

човека (Директива 98/83/ЕО) и на Директива на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване
на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (Директива
91/676/ЕИО). Така ще бъде осигурен принос към Специфична цел 2 „Подобряване оценката
на състоянието на водите“ на приоритетна ос 1 „Вoди“ на ОПОС 2014-2020 г., ще бъде
изпълнено планираното действие по втория критерий на предварително условие 6.1 „Воден
сектор“ за Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд (КФ) и
предварително условие 5.2. „Воден сектор“ за Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони за програмен период 2014-2020 г.

