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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските
и вътрешни води” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано
управление на морските и вътрешни води “.
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Цели за опазване на околната среда
www.eeagrants.org

Цел за подземните водни тела в ПУРБ е постигане на добро химично и
количествено състояние

BG – GR GWB
Трансгранични и гранични подземни водни тела
по границата с РГърция на територията на Басейнова дирекция
Източнобеломорски район
www.eeagrants.org

BG3G000000N011 - Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово
BG3G000000Q048 – Порови води в Кватернер - СвиленградСтамболово
BG3G0000Pg3021 – Пукнатинни води – Смолян
BG3G00000Pg022 - Пукнатинни води - Рудозем
BG3G00PtPg2024 – Пукнатинни води - Ивайловградски масив
BG3G00000Pg028 – Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс
BG3G00000Pt039 – Карстови води - Настан - Триградски басейн
BG3G00000Pt040 – Карстови води - Ермореченски басейн
BG3G00000Pt043 – Карстови води - Смолянски масив
BG3G00000Pt046 – Пукнатинни води - Централно Родопски
комплекс
Трансгранични са ПВТ: BG3G000000N011 и BG3G000000Q048.
Гранични са всички останали ПВТ.

BG – GR GWB
Карта на трансгранични и гранични подземни водни тела
по границата с Р. Гърция на територията на Басейнова дирекция
Източнобеломорски район
www.eeagrants.org
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ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ
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ОЦЕНКА НА ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ

ОЦЕНКА НА КОЛИЧЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ

Тест: Обща оценка на химичното състояние на ПВТ

Тест: Воден баланс

Тест: Интрузии на солени или замърсени води

Отчита съотношението между разполагаеми ресурси и общото годишно
черпене от ПВТ по разрешителните за водовземане и от кладенците за
собствени потребности на граждани.

Тест: Значимо влошаване на екологично или
химично състояние на повърхностни водни тела,
причинено от пренос на замърсители от ПВТ:
Тест: Значимо влошаване на състоянието на земни
екосистеми, зависещи от подземните води, поради
пренасянето на замърсители от ПВТ:
Тест: Влошаване на качествата на подземните води,
пердназначени за питейно-битово водоснабдяване

Тест: Поток повърхностни води
Отчита дали в определени участъци натискът от черпене на подземни води има
значително въздействие върху повърхностни водни. Прилага се за ПВТ с
установена хидравлична връзка с повърхностни водни тела, категория река.

Тест: Сухоземни екосистеми, зависими от подземни води
Отчита дали е осигурено количеството вода или необходимо ниво за
поддържане на сухоземните екосистеми зависещи от подземните води

Тест: Интрузия на солени или замърсени води
Тестът е приложим за ПВТ, в които е установено проникване на
замърсени повърхностни води, за които резултатите от мониторинга показват
завишена (спрямо стандарта за качество на околната среда /СКОС/)
средногодишна концентрация на замърсяващи вещества.
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ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ
www.eeagrants.org

Значими дифузни източници на замърсяване на подземните водни тела:
 Селско стопанство (обработваема земя, трайни насаждения, пасища, комплекси
от раздробени земеделски земи, естествени тревни площи);
 Населени места без изградена канализация;
 Мини, хвостохранилища (с площ над 0,25 км2).

За 13 броя от общо 48 ПВТ в териториалния обхват на ИБР, натискът от дифузни
източници на замърсяване е определен като значителен.
По границата с Гърция за едно ПВТ натискът от дифузни източници на
замърсяване е определен като значителен - BG3G00000Pt040 - Карстови води Ермореченски басейн.
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ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ
www.eeagrants.org

Значими точкови източници на замърсяване на подземните водни тела:
 Инсталации с комплексни разрешителни (КР по ЗООС);
 Промишлени предприятия без издадени КР (Разрешителни по ЗВ);
 Ферми, складове, ББ-кубове и други селскостопански обекти;
Депа за битови, строителни и промишлени отпадъци (с площ до 0,25 км2);
 Мини, хвостохранилища (с площ до 0,25 км2);

 Градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ)
 Населени места с частично изградена канализация
На територията на ИБР не са определени ПВТ, за които натиска от точкови
източници на замърсяване да е значителен.
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ОСНОВНИ ВИДОВЕ НАТИСК ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ
www.eeagrants.org
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ОСНОВНИ ВИДОВЕ НАТИСК ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ
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Разпределение на водовземането от
подземни води по цели в ИБР
Индустрия
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Разпределение на водовземането от подземни води по
цели за ПВТ, обект на проекта
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Като значим натиск за подземните води е определено всяко черпене или група черпения в определен район, при които
експлоатационният индекс (съотношение между общото черпене от подземното водно тяло или част от подземното водно тяло
и разполагаемите ресурси) е над 40 %.
Подземни водни тела в ИБР със значим натиск

Подземни водни тела в ИБР във воден стрес

Код на ПВТ

Експлоатационен
индекс за ПВТ, %

Код на ПВТ

Експлоатационен
индекс за ПВТ, %

BG3G000000Q013

73

BG3G000000Q002

30

BG3G000000Q017

221

BG3G00000NQ003

28

BG3G00000NQ018

115

BG3G00000NQ009

31

BG3G00000NQ015

31

От телата, обект на проекта няма ПВТ определени със значим натиск по количество.
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Резултати от оценка на риска на базата на определения значим
точков и дифузен натиск и анализa на резултатите от мониторинг на
подземни води
www.eeagrants.org

BG – GR GWB
Резултати от оценка на риска на базата на определения значим
точков и дифузен натиск и анализa на резултатите от мониторинг
на подземни води
www.eeagrants.org
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ОЦЕНКА НА ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ 2010-2014
www.eeagrants.org
№

Код ПВТ

ПВТ в лошо химично състояние
(2010-2014 год.)

1

BG3G000000Q001

Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина

2

BG3G000000Q004

Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина

3

BG3G00000NQ005

Порови води в Неоген - Кватернер - Сунгурларско Карнобатска котловина

4

BG3G00000NQ006

Порови води в Неоген - Кватернер - Ихтиманска котловина

5

BG3G00000NQ007

Порови води в Неоген - Кватернер - котловина Долна баня
- Костенец

6

BG3G00000NQ009

Порови води в Неоген - Кватернер - Хасково

7

BG3G000000Q012

Порови води в Кватернер - Марица Изток

8

BG3G000000Q013

Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина

9

BG3G000000N014

Порови води в Неоген - Ямбол - Елхово

10

BG3G00000NQ015

Порови води в Неоген - Кватернер - СливенскоСтралджанска област

11

BG3G000000Q017

Порови води в Кватернер - Ямбол - Елхово

12

BG3G00000NQ018

Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик Пловдивския район

В ИБР за периода 2010 - 2014 г. в лошо химическо състояние са 20 броя
ПВТ, като основните замърсители са следните: нитрати, амониеви йони,
фосфати, желязо, манган, калций, магнезий, твърдост (обща),
перманганатна окисляемост, сулфати, олово, хлориди, натрий, обща
алфа-активност, естествен уран.

13

BG3G0000PgN019

Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток

14

BG3G0000PgN026

Карстови води - Чирпан - Димитровград

15

BG3G0PzK2Pg027

Пукнатинни води - масив Шипка - Сливен

16

BG3G00000Pg028

Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс

За периода 2010 - 2014 г. ПВТ в лошо химическо състояние, от телата,
обект на проекта, е BG3G00000Pg028 - Пукнатинни води - Източно
Родопски комплекс

17

BG3G0000T12034

Карстови води - Тополовградски масив

18

BG3G0000T13035

Карстови води - Св. Илийски комплекс

19

BG3G00000Pt044

Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив

20

BG3G00000Pt047

Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс
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ОЦЕНКА НА ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ
2010-2014
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Вещества или
показатели на
замърсяване

Обща оценка на
Влошаване на качествата на
химичното
подземните води,
състояние на ПВТ
Обща оценка
предназначени за питейнона
битово водоснабдяване Концентрации на
химичното
Средногодишни
РС (2010-2014
състояние на
концентрации (2010-2014 год.)
год.) над
ПВТ
над Стандарт за качество на
Стандарт и над
питейни води и над ПС
ПС

№ по ред

Код ПВТ

Име ПВТ

1

BG3G000000N011

Порови води в Неоген - СвиленградСтамболово

добро

2

BG3G0000Pg3021

Пукнатинни води - Смолян

добро

3

BG3G00000Pg022

Пукнатинни води - Рудозем

добро

4

BG3G00PtPg2024

Пукнатинни води - Ивайловградски
масив

добро

5

BG3G00000Pg028

Пукнатинни води - Източно Родопски
комплекс

6

BG3G00000Pt039

Карстови води - Настан - Триградски
басейн

добро

7

BG3G00000Pt040

Карстови води - Ермореченски басейн

добро

8

BG3G00000Pt043

Карстови води - Смолянски масив

добро

9

BG3G00000Pt046

Пукнатинни води - Централно
Родопски комплекс

добро

10

BG3G000000Q048

Порови води в Кватернер Свиленград-Стамболово

добро

Олово (mg/l)
Нитрати (mg/l)

0,025

0,0149 - 0,0350
52,975

лошо
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ОЦЕНКА НА КОЛИЧЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ
www.eeagrants.org

За периода до 2014 г. От телата, обект на проекта няма ПВТ в
лошо количествено състояние

BG – GR GWB
КАРТИ НА ЕСТЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РИСК ОЦЕНКА НА
ТРАНСГРАНИЧНИТЕ И ГРАНИЧНИТЕ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА
www.eeagrants.org

BG – GR GWB
КАРТИ НА ЕСТЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РИСК ОЦЕНКА НА
ТРАНСГРАНИЧНИТЕ И ГРАНИЧНИТЕ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА
www.eeagrants.org

BG – GR GWB
КАРТИ НА ЕСТЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РИСК ОЦЕНКА НА
ТРАНСГРАНИЧНИТЕ И ГРАНИЧНИТЕ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА
www.eeagrants.org

BG – GR GWB
ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛЕН МОНИТОРИНГ НА ХИМИЧНОТО
СЪСТОЯНИЕ (2016-2021)
www.eeagrants.org

ПУРБ 2009-2015
(брой пунктове)

ПУРБ 2016-2021
(брой пунктове)

53 МП (в 40 ПВТ)

В ИБР - 135 МП (във всички 48 ПВТ)
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ПРОГРАМА ЗА ОПЕРАТИВЕН МОНИТОРИНГ НА ХИМИЧНОТО
СЪСТОЯНИЕ (2016-2021)
www.eeagrants.org

ПУРБ 2009-2015
(брой пунктове)

ПУРБ 2016-2021
(брой пунктове)

30 МП (в 19 ПВТ)

В ИБР - 56 МП (във всички 23 ПВТ)

BG – GR GWB
ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ НА КОЛИЧЕСТВЕНОТО
СЪСТОЯНИЕ (2016-2021)
www.eeagrants.org

ПУРБ 2009-2015
(брой пунктове)

ПУРБ 2016-2021
(брой пунктове)

41 МП (в 25 ПВТ)

220 МП (във всички 48 ПВТ), вкл.
113 на НИМХ
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ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
www.eeagrants.org

Химично състояние
- 1 ПВТ е в лошо химично състояние – за него целта е „Постигане на добро
химично състояние до 2027 година.
- 6 подземни водни тела са в добро химично състояние – целта за тях е
„Опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването“

Количествено състояние
- За 7 подземни водни тела целта е запазване на доброто количествено
състояние

BG – GR GWB
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА
www.eeagrants.org
- Изключенията, при които е допустимо при определени условия да не се цели постигане
на добро състояние и които няма да се считат за нарушение на Закона за водите и
европейското законодателство
- Работна група – МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ПО ЧЛ. 156Б – 156Е ОТ
ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
- Удължаване на срока – дава възможност за определени водни тела, добро състояние
да бъде постигнато по-късно от срока на първите ПУРБ (през следващите
шестгодишни цикли: 2021 или 2027 г.);
- По-малко строги цели - когато дори удълженият срок не позволява да се постигне
добро състояние, за някои водни тела да се определят по-ниски цели (състояние пониско от добро).
- Приемане, че няма де се постигне добро състояние при изпълнението на „проекти от
обществен интерес“;
- Приемане, че ще е налице временно влошаване на състоянието при "форсмажорни"
обстоятелства.
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ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ
www.eeagrants.org
 Актуализираната Програма от мерки от ПУРБ на ИБР за периода 2015-2021 година включва
основни мерки и където е необходимо допълващи мерки.
 Основните мерки са мерките, които осигуряват изпълнението на задължителните изискванията
на Общността и друго екологично законодателство

 Допълващите мерки са планирани там, където е необходимо допълнение към основните мерки
за постигане на целите на РДВ.
Изпълнение на програмата от мерки към края
на първия планов период
- Общ брой мерки – 3647
- 2608 (71,5%) от мерките са изпълнени, в
процес на изпълнение или поне са планирани
от отговорните институции

Изпълнение на мерки от ПУРБ на ИБР за периода 2010-2015 г.
изпълнена изцяло
11%

в процес на
изпълнение
54%

нестартирала
28%

планирана
7%
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ОСНОВНИ МЕРКИ
www.eeagrants.org
-

Директива за водите за къпане(76/160/EEC);
Директива за птиците(79/409/EEC);
Директива за питейни води(80/778/EEC), изменена с Директива(98/83/EC);
Seveso Директивата (96/82/EC);
Директива за ОВОС(85/337/EEC);
Директива за утайките от отпадъчни води(86/278/EEC);
Директива за пречистване на отпадъчни води от населени места(91/271/EEC);
Директива за продуктите за растителна защита(91/414/EEC);
Нитратна директива(91/676/EEC);
Директива за хабитатите(92/43/EEC);
Директива за предотвратяване и контрол на замърсяването(96/61/EC) – IPPC;
Мерки за прилагане възстановяването на разходите;
Мерки за насърчаване ефективното и устойчиво използване на водите;
Мерки за защита качеството на питейната вода и намаляване на необходимото ниво на
пречистване;
- Мерки за контрол на водовземането от повърхностни и подземни води;
- Мерки за контрол на изкуственото подхранване на подземни води;
- Мерки за контрол върху точковите зауствания;
- Мерки за предотвратяване или контрол внасянето на дифузни замърсители във водите;
- Мерки за справяне с други значими въздействия върху състоянието, по специално на
хидроморфологичните
условия;
- Мерки за забрана на директни зауствания в подземни води;
- Мерки за премахване или намаляване на замърсяването с приоритетни в-ва;
- Мерки за предотвратяване на инцидентни замърсявания.
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В ПоМ информацията за всяка индивидуална мярка е отнесена към конкретно повърхностно или
подземно водно тяло и структурирана по следния начин:
- Движеща сила;
- Код на мярката;
- Име на мярката;
- Описание на мярката;
- Тип на мярката (основна, допълваща);
- Категория(„река”, „езеро”);
- Съществува ли мярката в първия ПУРБ или е нова;
- Описание на мярката;
- Водеща организация или компетентен орган, отговорни за прилагане на мярката;
- Парньори, отговорни за подпомагане изпълнението на мярката;
- Информация за стойността и осигуреното на финансиране;
- Източник на финансиране.
Видове мерки, според движещата сила:
- Мерки, насочени към урбанизираните територи
- Мерки, насочени към индустриални източници на замърсяване
- Мерки, насочени към селското стопанство
- Мерки, насочени към енергетиката (ВЕЦ)
- Мерки, насочени към защита от наводнения
- Мерки, насочени към горското стопанство
- Мерки, насочени към туризъм и рекреационни дейности
- Мерки, насочени към повече от една движеща сила или непозната движеща сила
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Мерки, насочени към урбанизираните територии
- Изграждане и/или реконструкция на канализационна мрежа за населени места
- Изграждане или разширение на ПСОВ
- Осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж.
- Учредяване и изграждане на СОЗ
Мерки, насочени към селското и горското стопанство
- Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохващаниия от
повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
- Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове
- Прилагане на добри фермерски практики за животновъдство
- Провеждане на кампании за насърчаване отглеждането на култури, изискващи по-малко вода
- Проучване влиянието на дифузното замъряване от селско- и/или горско стопанство
Мерките за контрол на водовземането от повърхностни и подземни води
- Осъществяване на ефективен контрол на водоползването
- Извършване на контрол един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане
от подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.година;
- Извършване на контрол един път на 3 години на разрешителните за водовземане от подземни води
с разрешено количество от 30 000 до 150 000 куб.м.година;
- Извършване на ежегоден контрол на разрешителните за водовземане от подземни води с
разрешено количество над 150 000 куб.м.година;
- Преразглеждане, изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане във водни тела, в
които общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела
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- Стойността на планираните мерки за ИБР за периода 2016 – 2021 г. - 2 864 577 950 лева
- 2 724 381 166 лева (95%) за повърхностни води
- 140 196 784 лева (5%) за подземни води
- Стойността на някои от мерките, касаещи изграждане на съоръжения от индустриални
предприятия, ще бъде определена в процеса на изготвяне на конкретни проекти.
СРЕДСТВА ЗА ОСНОВНИ И ДОПЪЛВАЩИ МЕРКИ
Средства за основни и допълващи мерки в Програмата от мерки за
повърхностни води в ПУРБ на ИБР

Средства за основни и допълващи мерки в Програмата от мерки за
подземни води в ПУРБ на ИБР

допълващи мерки;
4 225 220 лв.; 3%

допълващи мерки;
169 499 944 лв.; 6%

основни мерки; 2 660
681 533 лв.; 94%

основни мерки;
138 246 302 лв.; 97%
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

