Съвместно изявление
на участниците във Форума по проект „Река Тимок”
Представителите на регионални и местни власти, неправителствени организации се срещнаха на 26
Февруари 2009г. в гр. Видин, България, за да обсъдят и да се споразумеят за сътрудничество във връзка с
басейна на Река Тимок в рамките на Инициативата Околна среда и Сигурност на ООН (ENVSEC).
Събитието беше организирано от Регионалния Екологичен Център (РЕЦ).
Настоящите и дългосрочните цели на проекта „Река Тимок” са да се осигури съвместно управление на
речния басейн, да се гарантира устойчивото развитие на засегнатата територия и да се подобри
качеството на водите, околната среда като цяло и качеството на живот на жителите от двете страни на
границата, независимо от тяхната възраст.
Участниците подчертават и приемат следното:
- Проблемите на околната среда, които заплашват качеството на живот на жителите от двете
страни на реката в бъдеще са от най-високо значение.
- Трансграничният характер на Река Тимок изисква двустранно сътрудничество между България и
Сърбия в управлението на речния басейн.
- Подходът за интегрираното управление на речния басейн следва да съпътства действията
предприемани от българските и сръбските власти.
- Съществуващата правна рамка, включително клаузите на Конвенция за опазване и използване на
трансграничните водни течения и международните езера (Конвенцията за Водите), Конвенцията
на сътрудничество при опазване и устойчиво използване на Река Дунав (Конвенцията на
опазване на река Дунав), а така също и инструментите на ЕС, в частност - Рамковата директива
за Водите (2000/60/ЕС) и Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на
замърсяването (96/61/EC и 2008/1/ЕО), следва да бъдат приложени и изпълнени на национално
ниво.
- Споразумението за трансгранично управление на водите сключено между Федеративна Народна
Република Югославия и Народна Република България през 1958г. следва да бъде ревизирано
според изискванията на Рамковата директива за водите на Европейския Съюз и Конвенцията за
Водите.
- Новото двустранно споразумение свързано с проблемите на трансграничното управление на
водни ресурси следва да бъде хармонизирано с Рамковата директива за водите и конвенцията за
Водите. Това споразумение следва да подпомогне осъществяването на съвместно и устойчиво
управление на водния басейн с цел да подобри подобряването на качеството на водите, на река
Тимок и други споделени реки, като Нишава и нейните притоци, а така също и река
Драговищица.
- Има нужда от подобряване и свързване на съществуващите локални центрове за мониторинг на
околната среда (въздух, вода, почви) с Европейската мрежа, състоящи се от центрове.
- Има нужда да се стартира база данни за съществуващи проекти, стратегически документи,
институции и лица за контакт от местните общини около Река Тимок, като база за обмен на
опит, планиране на нови проекти и създаване на връзка помежду общините, а също и с други
академични институции.
- Има нужда да се осъществи контакт и да се подобри сътрудничеството и обмена на информация
с представители на Постоянната конференция на градовете и общините, като национална
асоциация на местните власти в Сърбия и кореспондиращата институция в България.
Участниците приемат оценката на риска и околната среда на басейна на река Тимок, подготвена от
сръбски и български експерти.
Участниците се съгласяват, че резултатите до момента са само начални стъпки към съвместно
управление на речния басейн и канят държавните власти от двете страни на границата да проведат
докрай процеса по сътрудничество, стартиран за басейна на Река Тимок и да работят заедно за
съвместното управление на всички поделени реки. Участниците канят донорите на настоящия проект да
подпомогнат бъдещите усилия, да мобилизират нужните ресурси за продължаването на проекта за подълъг период, както е предаден в ENVSEC и да разширят своите дейности.
Участниците изказват техните благодарности на REC и на UNECE за подпомагането на процеса и
организирането на първите срещи като част от проекта. Те изказват своята признателност на Канадската
Агенция за международно развитие (CIDA) и на Шведската агенция за Опазване на Околната среда
(SEPA) за тяхната любезна помощ.
Участниците изказват своята благодарност на областния управител на област Видин за домакинството на
тази среща и за създаването на конструктивна атмосфера за плодотворни обсъждания.
гр. Видин
26 Февруари 2009г.

