
Васил Узунов – началник сектор “ПУРБ”



Доклад за изпълнението на Програмите от 
мерки към 22.12.2012 г. (Към 22.12.2012 г. 
трябва да е започнало изпълнението на всички 
мерки предвидени за плановия период -
2010-2015 г.).
Преглед на анализите на характеристиките на 
РБ, на икономическия анализ и на 
антропогенната дейност – до 22.12.2013г.
Изготвяне и Публикуване на междинен преглед 
на установените проблеми и консултация с 
обществеността – 22.12.2013г.



На 01.03.2013г. България(в т.ч. и БДИБР ) 
докладва пред ЕК
Всички основни мерки(чл.11.3а от РДВ) по 11 
Директиви на ЕС са стартирали.
Всички(8бр.) други основни мерки по чл.11.3 b-l
от РДВ са стартирали
От 216 допълващи мерки(чл.11.4 и 11.5 от РДВ) 
95 не са стартирали, 118 – са в процес на 
изпълнение, а 3 са завършени.



Преглед на характеристиките на района за 
басейново управление, в т.ч. 
актуализация/верификация на водните тела
Оценка на състоянието или потенциала на водните 
тела
Анализ на натоварването и въздействието от 
антропогенна дейност върху състоянието на 
повърхностните и подземни водни тела в районите 
за басейново управление
Преразглеждане и актуализация на Икономическия 
анализ на водоползването.
Актуализация/верификация на зоните за защита на 
водите





Промени в националното законодателство
(ДВ бр.22, 5.3.2013):

Наредба за отменяне на Наредба № 7 от 1986 г. за показатели 
и норми за определяне на качеството на течащите 
повърхностни води (ДВ, бр. 96 от 1986 г.):

•Наредбата не отговаря на принципите на РДВ за оценка на 
екологичното състоянието на повърхностните води 
(определяне на естествени типове повърхностни води, 
референтни условия и скала за оценка на състоянието)
•Тя узаконява съществуването на различни по качество и 
замърсяване категории води (I, II и III категория), без да отчита 
естествените им характеристики
•Не отчита състоянието на биологичните елементи за качество, 
които са основни при определяне на екологичното състояние 
във водните екосистеми 



Промени в националното законодателство
(ДВ бр.22, 5.3.2013):

Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за 
характеризиране на повърхностните води, ДВ бр.22 от 
05.03.2013:
• въвежда принципите и механизма на РДВ при оценката на 
екологичното състояние
• определя типовете повърхностни водни тела на 
територията на България (16 типа реки и 17 типа езера и 
язовири)
•Въвежда водещата роля на биологичните елементи за 
качество при оценката на екологичното състояние
• въвежда 5-степенна класификационна система за оценка 
на екологично състояние

high good moderate poor bad

много добро добро умерено лошо много лошо



Промени в националното законодателство:

Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за 
характеризиране на повърхностните води, ДВ бр.22 
от 05.03.2013 :
• Определя стойностите на референтните условия за 
типовете повърхностни води (много добро състояние)
• Определя границите между различните степени на 
екологичното състояние в по избрани методи за 
биологичните и физикохимичните елементи за качество:

Състояние РДВ Потенциал EQR Стойност РИ
Много добро 1,00 – 0,52 100 – 3

Добро Добър и по-висок 0,51 – 0,28 2 до -45
Умерено Умерен 0,27 – 0,16 -46 до -69
Лошо Лош 0,15 – 0,00 -70 до -100

Много лошо Много лош - Липсват МФ

Система за екологична оценка по макрофити за типове R4/R5: Полупланински тип реки

Разтворен 
кислород, mg/l рН Ел.пр.

µS/cm
N‐NH4,
mg/l

N‐NO3, 
mg/l

N‐NO2, 
mg/l

Общ 
азот, 
mg/l

P‐ortho ‐
PO4, mg/l

P‐ Общ 
фосфор, 
mg/l

БПК5

10,5÷8,00 ÷ 700 <0,04 <0,5 <0,01 <0,5 <0,02 <0,025 <1,2

8,00÷6,00 6,5÷
8,5

750 0,04÷0,4 0,5÷1,5 0,01÷0,03 0,5÷1,5 0.02÷0.04 0,025÷0,075 1,2÷3

6,00÷5,00 ÷ 1000 0,4÷0,6 1,5÷3 0,03÷0,06 1,5÷3 0.04÷0.06 0,075÷0,1 3÷6



Промени в националното законодателство:

Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране 
на повърхностните води, ДВ бр.22 от 05.03.2013:
• Въвежда стандарти за качество за 76 показатели 

СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И ДРУГИ ВЕЩЕСТВА

№ Химичен елемент Мярк
а

Вътрешни повърхностни води Други повърхностни води

СГС-СКОС МДК-СКОС СГС-СКОС МДК-
СКОС

1 Алуминий */Al*  / µg/L 15
10 (pH<6.5) 

10 2525 (pH>6.5) 
2 Арсен/As / µg/L 10 25 10 25
3 Хром тривалентен /Cr(III) / µg/L 4,7 32 4,7 32

СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

№ Име на замърсителя Мярка Вътрешни повърхностни води Други повърхностни води
СГС МДК СГС МДК

I. Летливи органични замърсители
1 Етилбензен μg/L 10 180 10 180
2 Толуен μg/L 50 380 50 380

... ...................
II. Индустриални замърсители
1 Диетил фталат μg/L 180 1200 180 1200
2 Диизобутил фталат μg/L 3,8 Не се прилага 3,8 Не се прилага 

..... .......
III. Селско стопанство

1 Аметрин μg/L 0,1 0,1 0,1 0,1
2 Линурон μg/L 0,1 0,1 0,1 0,1

..... ........



Референтни условия
Много добро състояние

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

Лошо

ДоброЦЕЛ
Максимален екологичен потенциал
Добър екологичен потенциал

Умерен

Лош

Много лош

Основна цел: Добро състояние на водите

Химично състояние Екологично състояние Екологичен потенциал
За силно 
модифицирани и 
изкуствени водни тела•Хидроморфологични

•Физико-химични
•Биологични елементи•Приоритетни в-ва

Унифицирани 
стандарти – 2 класа

Стандарти за тип водни 
тела – 5 класа

Стандарти за тип водни тела?   
5 класа



Екологично състояние/потенциал

Общо ВТ 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Ек
ол

ог
ин

о 
 

съ
ст
оя

ни
е мн.добро 18 36 32 29

добро 88 84 85 94
умерено 95 93 96 91

лошо 59 30 36 85
мн.лошо 48 65 59 9
Общо ВТ 308 308 308 308

мн.добро
6%

добро
28%

умерено
31%

лошо
19%

мн.лошо
16%

2009г.
мн.добро

9%

добро
30%

умерено
30%

лошо
28%

мн.лошо
3%

2012г.

През 2010, 2011 и 2012г. при оценката на 
екологичното състояние на водните тела е използвана 
разработената през 2010г. класификационна система, 
включваща биологични и физико-химични елементи за 
качество, която въвежда по-строги имисионни норми.



Химично състояние на повърх. водни тела - Наредба за стандарти 
за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои 
други замърсители.

ВТ
2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Химичн
о  

състояни
е

Добро 289 301 295 298

Лошо 19

7

13 10
общо ВТ 308 308 308 308

Добро
94%

Лошо
6%

2009г. 2012г.

Добро
97%

Лошо
3%







Извършена е оценка на възможните 
причини за лошо състояние/потенциал на 
водните тела – Доклад за състоянието на 
водите на територията на 
Източнобеломорски район за бесейново 
управление за 2012г.
Водните тела с подобрено 
състояние/потенциал – анализ на 
изпълнените мерки в тези ВТ – в процес на 
изготвяне



“р.Марица от р.Тополница до вливане на 
р.Въча и ГОК-9 и ГОК II” 
- от мн. лошо ек. състояние в лошо ек. 
състояние

- Модернизиране на индустриални ПСОВ -
"ЕЛХИМ - ИСКРА",акумулаторен завод, 
гр.Пазарджик

- Изграждане на ПСОВ на гр.Пазарджик



«Река Марица,от р.Сазлийка до граница»
Подобряване на химичното състояние

«р. Асеновска от гр.Сливен до устие»
- Подобряване през 2012г. - в лош ЕП по ФХ 
елементи  и в умерен ЕП по БЕК

- Модернизиране на индустриални ПСОВ на 
Е.Миролио ЕАД

- Реконструкция и модернизация на 
съществуваща  ПСОВ на гр.Сливен



За категория А3 е необходимо да 
се предприемат мерки за 
подобряване(4бр. Водоизточници)



резултатите от цялата мониторингова мрежа 
показват, че нямаме нито едно превишаване на 
нитратното съдържание във водите отнесено 
спрямо граничната стойност от   >50 mg/ NO3/l 



Химично състояние – стандарти за качество на подземните води
Наредба 1 от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води, изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г. ; 

добро
60%

лошо
40%

Химично 
състояние 2009 2010 2011 2012
добро 29 23 22 25
лошо 19 18 19 16

липсва мониторинг 7 7 7

Общо водни тела 48 48 48 48

добро
52%лошо

33%

липсва 
монитор
инг
15%

2009
2012





Наредба №9 от 16.03.2001г. За качеството на 
водата, предназначена за питейно-битови цели
Всички подземни водни тела се използват за 
питейно-битови цели

Състояние на водите за 
пиене 2010 2011 2012
добро 18 20 22
лошо 16 14 13
липсва мониторинг 14 14 13
Общо подз.ВТ 48 48 48



Започна идентифицирането на 
натоварванията в ИБР на база информация 
от:

- Издадени разрешителни от БД
- Комплексни разрешителни
- Информация от БАБХ(използвани торове, 
пестициди и т.н.)
Актуализация по речни басейни – Арда, 
Тунджа, Марица



Актуализация/верификация на водните 
тела
Преразглеждане и актуализация на 
Икономическия анализ на водоползването.
Актуализация/верификация на зоните за 
защита на водите



Мерки за консултация с 
обществеността за ПУРБ 

на ИБР



За консултации с обществеността се публикуват:  

• График и Работна програма за разработването на плана 
за управление на речния басейн и обществените 
обсъждания  - 22.12.2012г.

• Междинен преглед на установените проблеми, 
свързани с управление на водите – 22.12.2013г.

• Проект на План за управление на речния басейн –
22.12.2014г.

Периодите за консултация са 6 месеца от публикуването





Раздел в 
ПУРБ  Дейност в ПУРБ Начало на 

дейността
Край на 

дейността

Раздел 1 Актуализация на характеристиките на района за басейново управление януари 2013 декември 
2013

1 Актуализация на общите характеристики на РБУ, на водните тела, на типовете
повърхностни води и на СМВТ 

март 2013 декември
2013

Раздел 2 Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката
дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води

януари 2013 декември
2013

1 Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от
точкови и дифузни източници и наличието на вода за икономическите сектори

януари 2013 декември
2013

Раздел 3 Списък и карти на зоните за защита на водите януари 2013 декември
2013

1 Актуализация на зоните за консумация от човека, за къпане, на чувствителни и 
уязвими зони и на зоните за защита на местобитанията и биологичните видове

януари 2013 декември
2013

2 Определяне на зони за стопански значими водни видове януари 2013 декември
2013

Раздел 4 Мониторинг на водите януари 2013 ноември
2014

1 Актуализация оценката на състоянието на повърхностните и подземните ВТ септември 
2013

декември
2013

2 Оценка на ефекта от изпълнението на мерките в първия ПУРБ  за повърхностните и 
подземни води

септември 
2013

декември
2013

3 Актуализация на мониторинговите програми за повърхностни,  подземни води и 
зони за защита на водите

септември 
2013

декември
2013



Раздел 4 Мониторинг на водите януари 2013 ноември 2014

1 Актуализация на класификационната система и оценка на екологично състояние 
на повърхностните водни тела

март 2013 ноември 2014

2 Оценка на хидроморфологичното състояние на ВТ  от категории "реки" и "езера" и 
определяне на въздействието върху екологичното състояние от 
хидроморфологични изменения

март 2013 септември  2014

3 Идентифициране на причините за лошото състояние на проблемни водни тела януари 2013 юни 2014

4 Определяне на фонови естествени концентрации на установените замърсители по 
категории и типове води; извеждане на СКОС  за седименти и биота и оценка на 
процесите на акумулация и биодостъпност

януари 2013 юни 2014

5 Проучване и оценка на количественото състояние на подземните водни тела  януари 2013 юни 2014

6 Проучване във връзка с оценката на химичното и количественото състояние на 
подземните водни тела 

януари 2013 септември 2014

7 Актуализация оценката на състоянието на повърхностните и подземните ВТ септември 
2013

декември 2013

8 Оценка на ефекта от изпълнението на мерките в първия  ПУРБ  за повърхностните 
и подземни  води

септември 
2013

декември 2013

9 Актуализация на мониторинговите програми за повърхностни,  подземни води и 
зони за защита на водите

септември 
2013

декември 2013

Раздел 5 Списък на целите за опазване на околната среда януари 2014 ноември 2014

1 Актуализация на целите и изключенията за повърхностнине води януари 2014 ноември 2014

2 Актуализация на целите и изключенията за подземните води януари 2014 ноември 2014

3 Актуализация на целите и изключенията за зоните за защита на водите януари 2014 ноември 2014



Раздел 6 Кратък преглед на икономическия анализ на водоползването януари 2013 декември 2013

1 Актуализация на икономическия анализ на водоползването януари 2013 декември 2013

Раздел 7 Кратък преглед на програми от мерки за  постигане на целите за опазване на 
околната среда

януари 2011 декември 2014

1 Събиране, анализ на информацията, контрол и изпълнение на Програмата от мерки 
от ПУРБ 2010 ‐ 2015 

януари 2011 декември 2012

2 Преглед на изпълнението на мерките в ПУРБ 2010‐2015 и анализ на неизпълнението 
на мерките

януари 2012 март 2013

3 Ревизия и актуализация на програмата от мерки на ПУРБ януари 2014 декември 2014

4 Оценка на икономическата ефективност на програмите от мерки май 2014 декември 2014

5 Инвестиционен и институционален анализ на програмата от мерки септември 
2014

декември 2014

6 Прилагаща програма за ПУРБ септември 
2015

ноември 2015

7 Начин за наблюдение на напредъка по изпълнението на ПУРБ януари 2015 март  2015

Раздел 8 Регистър на всички други подробни програми и планове в обхвата на 
Източнобеломорски район

юли 2014 декември 2014

1 Преглед и  актуализация на съществуващи стратегии, планове и програми, имащи 
връзка с ПУРБ

юли 2014 септември 2014



Раздел 9 Обсъждане на ПУРБ с обществеността и заинтерисованите страни януари 2013 юни 2015

1 Списък на мерките за обсъждане с обществеността, преглед на постигнатите 
резултати и свързаните с това изменения на плана

януари 2013 август 2015

2 Обучителни програми и информационни кампании януари 2013 март 2014

Раздел 10 Изменение на климата  и засушаване януари 2013 декември 2013

1 Подход за оценка изменението на климата  и оценката на риска от засушанане при 
актуализацията на ПУРБ

март 2013 ноември 2014

Раздел 11 Координация с План за управление риска от наводнения за Източнобеломорски 
район

септември  
2013

ноември 2014

1 Координация с План за управление риска от наводнения за Източнобеломорски 
район

септември  
2013

ноември 2014

Раздел 12 Трансгранична координация септември  
2011

октомври 2015

1 Дейности по обмяна на информация и координация със съседни държави в 
трансграничните речни басейни за актуализацията на ПУРБ

септември 
2011

октомври 2015

Раздел 13 Компетентен орган за управление на водите  октомври  
2014

ноември  2014

1 Информация за компетентния орган  октомври 
2014

ноември 2014

Раздел 14 Достъп до информация за ПУРБ октомври  
2014

ноември  2014

1 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация, 
свързана с актуализацията на ПУРБ

октомври 
2014

ноември 2014

Раздел 15 Екологична оценка и оценка на съвместимост септември  
2014

март  2015

1 Изготвяне на Екологична оценка и оценка на съвметимост за актуализацията на 
ПУРБ

септември 
2014

март 2015

ФИНАЛИЗИРАНЕ  НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ  ЗА  
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН  ЗА  2016‐2021

юли  2015 декември  2015



Благодаря Ви за вниманието
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