Плановете за управление на речните басейни,
средство за борба с климатичните промени

Програма

18 и 19 юни 2015 г.
Френски институт в България
пл. Славейков №3

18 юни 2015г.
Модератор:

Г-жа Мария Бабукчиева
Директор на дирекция “Планове и разрешителни”
Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район

9.30 – 9.50

Регистрация

9.50 – 10.10

Откриване

9.50- 10.00

Реч на г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България

10.00 – 10.10

Реч на г-н Павел Гуджеров, заместник-министър на околната среда и водите

10.10 – 10.30

Управлението на водите във Франция и България

10.10 – 10.20

Г-жа Орели Кароже, експерт „Води и климатични промени“, дирекция „Води и
биоразнообразие“, Министерство на екологията, устойчивото развитие и
енергетиката, Франция

10.20- 10.30

Г-н Виктор Иванов, председател на Българския младежки воден парламент

10.30– 12.00

Интегриране на изменението на климата в ПУРБ

10.30 – 11.15

Климатичните сценарии и характеризирането на РБУ, определяне на натиска и
въздействието
Интегриране на изменението на климата при определяне на целите на Рамковата
директива за водите (РДВ)
Г-жа Орели Кароже, експерт „Води и климатични промени“, дирекция „Води и
биоразнообразие“, Министерство на екологията, устойчивото развитие и
енергетиката, Франция

11.15 – 11.45

Въпроси и дискусия
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11.45 – 12.45

Обяд - коктейл

12.45 – 15.15

Интегриране на изменението на климата в ПУРБ

12.45- 14.45

- Разработване на програми от мерки по РДВ
- Подход за климатична проверка на програмите от мерки
- Мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните изменения в ПУРБ
- Интегриране на стратегията за засушаване и недостиг на вода в ПУРБ
- Изменението на климата, наводненията и ПУРБ
Г-жа Орели Кароже, експерт „Води и климатични промени“, дирекция „Води и
биоразнообразие“, Министерство на екологията, устойчивото развитие и
енергетиката, Франция

14.45- 15.15

Въпроси и дискусия

15.15 – 15.30

Кафе-пауза

15.30 – 16.30

Социално-икономическото въздействие на изменението на климата върху
водните ресурси

15.30 – 16.10

Оптимизиране на селскостопанското производство в регион Пелагония с оглед
изменението на климата към 2050 г.
Г-жа Даниела Бузаровска, координатор на проект, Министерство на околната среда
на Р Македония

16.10 – 16.30

Въпроси и дискусия
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Модератор : Г-н Георги Терзов
Началник на отдел “Управление на речните басейни”
Дирекция “Управление на водите”
Министерство на околната среда и водите

19 юни 2015 г.

9.00 –9.30

Регистрация

9.30 – 11.00

Натиск и въздействие – повърхностни води

9.30 – 10.30

- Критерии за значим натиск за повърхностни водни тела;
- Комбиниране на различни източници на натиск при определяне на значимостта
(напр. комбиниране на точков натиск от заустване на отпадъчни води от населени
места и дифузен натиск от селско стопанство, комбиниране на точков натиск от
населени места и точков натиск от индустрия по отношение на специфични и
приоритетни вещества, комбиниране на точков натиск от водовземане и точков
натиск от заустване на отпадъчни води от населени места и др.)
- Оценка на риска и оптимизиране на мрежата и програмите за мониторинг
Г-н Франсоа Бодри, експерт, генерален план за устройство и за управление на
водите, Агенция по водите Рейн-Мьоз
Г-н Брюно Алапьотит, началник на служба, дейности на департамента в областта на
водоснабдяването и канализацията, Агенция по водите Лоар-Бретан

10.30 – 11.00

Въпроси и дискусия

11.00 – 11.30

Кафе-пауза

11.30 – 13.00

Натиск и въздействие – подземни води

11.30 – 12.30

- Критерии за значим натиск върху химичното състояние на подземни водни тела (без
прилагане на модели)
- Оценка на риска
- Оптимизиране на мрежата и програмите за мониторинг
Г-н Франсоа Бодри, експерт, генерален план за устройство и за управление на
водите, Агенция по водите Рейн-Мьоз
Г-н Брюно Алапьотит, началник на служба, дейности на департамента в областта на
водоснабдяването и канализацията, Агенция по водите Лоар-Бретан

12.30 – 13.00

Въпроси и дискусия

13.00 – 14.00

Обяд – коктейл
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14.00 – 16.00

Определяне на целите и изключенията в ПУРБ

14.00 – 15.00

- Определяне на целите за повърхностните и подземни води
- Изключения от екологичните цели:
Удължаване на срока поради технически причини или естествени условия (Чл.4.4 )
Поставяне на по-малко строги екологични цели (Чл.4.5 )
Обстоятелства, свързани с непреодолима сила (Форс мажорни обстоятелства) (Чл.4.6)
Критерии за надвишаващ публичен интерес и ползи за обществото
Г-н Франсоа Бодри, експерт, генерален план за устройство и за управление на
водите, Агенция по водите Рейн-Мьоз
Г-н Арно Курткюис, началник на служба „Планиране, проспективни проучвания и
международни връзки“, Агенция по водите Артоа-Пикарди

15.00 – 15.30

Въпроси и дискусия

15.30 – 16.00

Заключения

