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1. Въведение 
Настоящият документ представлява резюме на техническия доклад за междинния преглед на 

значимите проблеми при управлението на водите в Източнобеломорски район за басейново 

управление (ИБРБУ). Неговата цел е да информира обществеността  и заинтересованите страни 

и да и предостави за коментари най-важните въпроси в областта на управлението на водите.  

Чрез консултацията, която се провежда в период от шест месеца, се осигурява възможност на 

всички заинтересовани от разработването на ПУРБ за ИБР страни да изкажат своето мнение 

и/или да дадат предложения за балансирани решения с цел постигане на добро състояние на 

водите и тяхното опазване. 

В хода на разработване на ПУРБ 2022-2027 г.,  продължава изпълнението на мерките, планирани 

във втория ПУРБ за ИБР. Действията за разрешаване на значимите проблеми, идентифицирани 

в настоящия доклад, са планирани като продължение, което надгражда постигнатото от 

предишните цикли на ПУРБ. 

2. Основни принципи при управлението на водите 

Рамковата директива за водите (РДВ), транспонирана в Закона за водите въведоха в 

България управление на водите на басейнов принцип чрез определяне на водни тела (ВТ), които 

са основната единица в процеса на управление. Инструментът за интегрирано управление на 

водите е ПУРБ, който поставя конкретни цели за постигане на добро състояние и опазване на 

водите и свързаните с тях екосистеми, както и насърчаване на тяхното устойчиво използване. За 

постигане на тези цели в ПУРБ се подготвят програми от мерки за определените водни тела и 

зони за защита на водите (ЗЗВ), включващи: основни мерки - в съответствие с националното 

законодателството в областта на водите, и допълващи мерки – в случаите, когато са 

необходими. При подготовката на ПУРБ се вземат предвид климатичните изменения и техните 

проявления – наводнения и засушаване. Процесът на планиране изисква интеграция и 

координация на приетите национални и местни политики и планове и техните екологични, 

икономически и социални аспекти. Затова на всяка стъпка от изготвянето на ПУРБ се предвижда 

консултация с всички заинтересовани страни и обществеността, включително и трансгранична 

координация, когато планът включва международни речни басейни. 

Управлението на водите в България се осъществява: на национално ниво от народното 
събрание, министерски съвет и министъра на околната среда и водите, подпомаган от 
създаденият Висш консултативен съвет по водите. За интегриране на политиката по водите и 
отрасловите политики във водния сектор е създаден Координационен съвет по водите, 
включващ представители от 10 министерства и Националното сдружение на общините в Р 
България. Управлението на водите на басейново ниво се осъществява от басейновите 
дирекции (БД) за управление на водите, подпомагани от Басейнови съвети (БС), които са 
консултативен орган на директора на БД и включват представители от различните групи 
заинтересовани страни в областта на водите. 

В Закона за водите са определени четири района за басейново управление: 

1. Дунавски район с център Плевен - обхваща водосборните области на реките вливащи се в 
р.Дунав на територията на РБългария, включително и водите на река Дунав в този участък. 
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2. Черноморски район с център Варна - обхваща водосборните области на реките, вливащи се в 
Черно море от северната до южната граница на РБългария, включително вътрешните морски 
води и териториалното море. 

3. Източнобеломорски район с център Пловдив - обхваща водосборните области на реките 
Тунджа, Марица, Арда и Бяла река. 

4. Западнобеломорски район с център Благоевград - обхваща водосборните области на реките 
Места, Струма и Доспат. 
 

Моделът „Движещи сили – Натиск – Състояние – Въздействие – Отговор“ 
(Фиг. 1) е основен инструмент в интегрираното управление на водите, в съответствие с 
принципите на РДВ и основа за разработване на ПУРБ. Този модел е използван и при 
разработване на доклада за Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на 
водите в ИБРБУ, тъй като отразява взаимовръзките между причините и последствията и 
представя информация за действията, които са предприети или са планирани за постигане на 
добро състояние на водите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 1: Модел „ Движещи сили“-„Натиск“-„Състояние“-„Въздействие“-„Отговор“   

Основните предизвикателства в процеса на разработване на третия ПУРБ са свързани с 
осигуряване на изчерпателна база-данни с необходимата техническа информация; 
оптимизиране на програмите за мониторинг за осигуряване на представителни данни с висока 
достоверност за следващи периоди; въвеждане на възможно най-добрите подходи и 
методологии, гарантиращи прецизни оценки и успешно решаване на проблемите в 
управлението на водите. В процес на изпълнение са проучвания, възложени от Международната 
банка за възстановяване и развитие (МБВР) в рамките на „Споразумение за предоставяне на 
консултантски услуги в подкрепа на изготвянето на плановете за управление на речните басейни 
и плановете за управление на риска от наводнение“, които все още не са приключили. Тяхната 
цел е да се подобри методическата рамка, да се запълнят празнините от втория ПУРБ и да се 
получат допълнителни данни за разработването на трети цикъл на ПУРБ. При финализиране на 
този процес, допълнителните данни и разработени методологии, могат да доведат до нови 
констатации, които биха могли да повлияят на заключенията в настоящия междинен преглед. 



Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в 
Източнобеломорски район за басейново управление 

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, и 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по проекти BG16M1OP002-1.017-0001-C02 

„ПУРБ 2022-2027“  

- 4 - 

3. Описание на района за басейново управление 

Основна информация 

Източнобеломорски район за басейново управление се намира в централните части на Южна 

България и обхваща около 32% от територията на страната. Той представлява 35 227 км2 от 

общата площ на Република България. Районът обхваща водосборите на реките Марица, Тунджа, 

Арда и Бяла река, които са трансгранични с Република Гърция и Република Турция (Фиг. 2). 

Посочените водосбори са част от международния речен басейн на река Марица, която се влива 

в Егейско море и попада в Екорегион 12 Източни Балкани. 

 

Фигура 2. Граници на Източнобеломорски район за басейново управление 

ИБРБУ се администрира от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" с център в гр. 

Пловдив. Районът е разположен в централната южна част от територията на Република 

България. В обхвата на БДИБР попадат изцяло или частично общо 12 административни области 

на Република България, 91 общини и 1776 населени места. Населението, което живее на 

територията на ИБРБУ, през 2017 г. е 2 097 530 души, т.е. 30% от общото население на страната. 

Характеристиките на ИБРБУ определят разнообразен релеф, геология и климат със значителни 

разлики във валежите, подхранващи повърхностните и подземни водни тела. Идентифицирани 

са две категории повърхностни води – „река” и „езеро”. След последната актуализация на 

повърхностните водни тела в ИБРБУ, за целите на вторите ПУРБ, техният брой е 311, от които - 

302 от категория „река" и 9 от категория „езеро". Към категория „река” се отнасят речните водни 

тела и язовирите, образувани чрез преграждане на река, която над язовира формира 

самостоятелно водно тяло. Към категория „езеро” се отнасят естествените езера и язовирите 

(водоемите), които са изкуствено създадени, извън съществуващ водосбор на река (изкуствени 

водни тела, ИВТ) или са разположени в началото на реките и над тях не е обособено 

самостоятелно речно водно тяло. 

При определяне на типовете повърхностни водни тела е използван списък от задължителни 

фактори (надморска височина, геология, размер, географска ширина и дължина) и 

незадължителни (субстратен състав, температурен диапазон на водите и т.н.) или комбинация 
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от тях. На база на посочените характеристики са идентифицирани 5 типа повърхностни води от 

категория „река” и 7 типа от категория „езеро”. За два от типовете езера (L1 Алпийски глациални 

езера и L6 Крайречни влажни зони в ЕР 7) не са определени водни тела, поради незначителния 

размер на водните обекти. Типовете повърхностни водни тела в ИБРБУ са представени в 

следната Таблица 1:   

Таблица 1. Типове повърхностни водни тела в ИБРБУ 

Тип Описание 
Брой на 
водните 

тела 

Повърхностни водни тела от категория: РЕКА 

R3 Планински тип 118 

R5 Полупланински тип 58 

R12  Големи равнинни реки 10 

R13 Малки и средни равнинни реки 37 

R14 Субсредиземноморски малки и средни (пресъхващи) реки 38 

Повърхностни водни тела от категория: ЕЗЕРО 

L3 Планински езера  4 

L11 Големи дълбоки язовири  5 

L13 Средноголеми и малки полупланински язовири  13 

L15  Големи равнинни плитки до средно дълбоки язовири 6 

L17 Малки и средни равнинни язовири 22 

 
Въз основа на основните физични, географски и геоложки фактори, които обуславят 
разпределението, произхода, количеството, режима и динамиката на различните видове 
подземни води, на територията на ИБРБУ са идентифицирани 41 подземни водни тела. Те са 
групирани в 6 водоносни хоризонта: неоген-кватернер, неоген, палеоген-неоген, креда, триас и 
протерозой, които обхващат всички основни типове  подземни води – пукнатинни, карстови, 
порови. 
Защитените територии в Източнобеломорски район за басейново управление заемат 2,11% от 
площта на района. В обхвата на басейновия район попадат 2 национални и 6 природни парка, 
133 природни забележителности, 13 поддържани природни резервата, 208 защитени територии, 
38 защитени зони за защита на птици и 64 зони за опазване на местообитания в рамките на 
мрежата Натура 2000. 

4. Значими проблеми при управлението на водите 

Текстът в настоящия раздел обобщава информацията от Глава 3 Преглед на въздействието, Глава 
4 Значими проблеми в управлението на водите и Глава 5 Отговори (мерки) в основния 
технически доклад следвайки концепцията на модела „движещи сили - натиск – състояние - 
въздействие – отговор”. Целта е да се представят връзките между антропогенния натиск и 
въздействието върху повърхностните и подземните води, да се оцени степента на въздействието 
върху водните тела, да се разгледат движещите сили  и натиска, които причиняват 
констатираните въздействия, тъй като те са значими проблеми, които следва да бъдат 
разрешени, както и да се представят идеи за отговор – мерки, насочени към разрешаване на 
проблемите и подобряване на състоянието на водите.  
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4.1. Повърхностни води 

Различните видове натиск оказват специфично влияние върху състоянието на повърхностните 
води. Въздействието се изразява в негативна промяна на различните елементи за качество, 
характеризиращи състоянието на водните тела, респ.водните екосистеми. Информацията, 
получена от изпълнението на програмите за мониторинг на водите, се използва за оценка на 
степента на въздействие на различните видове натиск върху водните обекти и за оценка на 
екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела. 

4.1.1. Замърсяване с биогенни вещества 

Биогените са вещества, използвани от организмите по време на жизнения им цикъл за хранене 

(азотни и фосфорни съединения), растеж и възпроизвеждане. В естествените екосистеми е 

необходим баланс между наличността на биогенни вещества и усвояването им и когато този 

баланс се наруши изобилието на биогени води до еутрофикация - процес, който оказва 

отрицателно въздействие върху водните организми и качеството на водата. Еутрофикацията 

обикновено се изразява в интензивно развитие на водна растителност и „цъфтеж” на водата. 

Този процес предизвиква изчерпване на кислорода през тъмната част от денонощието, когато 

растенията дишат, но не фотосинтезират и предизвиква замори по рибите и другите водни 

организми, като водата става негодна и за редица стопански цели. В повлияните от човека 

екосистеми основен източник на биогенни елементи са земеделието (заради торовете, които не 

се използват напълно и преминават в подземните води) и отпадъчните води от населените места 

и производствените обекти. Емисиите и замърсяването с биогени са един от най-значимите 

проблеми и в ИБРБУ. По данни от мониторинга за периода 2015-2020 г. замърсяването с 

биогенни елементи (азот и фосфор) се установява в 199 повърхностни водни тела, което е 64 % 

от общия брой повърхностни водни тела (22 водни тела от басейна на р. Арда, 46 водни тела от 

басейна на р. Тунджа и 131 водни тела от басейна на р. Марица). 

4.1.1.1. Замърсяване с биогенни вещества от земеделието 

Селскостопанският сектор допринася за емисиите на биогенни вещества чрез използването на 

изкуствени и естествени торове, както и с отделянето на емисии на азот в атмосферата. През 

последното десетилетие земеделската продукция в България се е увеличила с над 50%, а 

производството на месо - с 48%. Това предполага много интензивно развитие на 

селскостопанските дейности, което води до повишен натиск върху околната среда. Както 

емисиите в атмосферата, така и използването на торове се е увеличило значително от 2010 г. 

насам, като е довело до увеличаване на натиска върху повърхностните и подземните водни тела.  

Връзките между движещи сили, натиск, състояние и въздействие са представени на следната 

фигура: 
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Фигура 3. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието  от замърсяване с 

биогенни вещества от земеделието 

Обръщането на тенденцията за повишената концентрация на биогенни показатели във водите, 
която е причина за влошаване на състоянието на много водни тела, ще изисква значителни 
междусекторни усилия, изпълнение на конкретни мерки в областта на селското стопанство и 
прилагане на добри земеделски и фермерски практики.  

ОТГОВОР 
През следващия цикъл на ПУРБ на ИБР 2022-2027 г усилията за намаляване на замърсяването 
с биогенни вещества от селското стопанство следва да бъдат увеличени, прилагайки 
изискванията на Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 
селскостопански източници и спазвaйки мерките за: Ограничаване на употребата на торове в 
нитратно-уязвимите зони; Спазване на условията за добри земеделски, фермерски и 
екологични практики; Изпълнение на програмата от мерки за ограничаване и 
предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони и 
засилване на контрола за прилагането й; Изпълнение на мониторинговата програма по 
директивата за нитрати в повърхностните и подземни води; Въвеждането на правила и 
контрол за ограничаване на замърсяването с биогенни вещества от аквакултури; Осигуряване 
на стимули за допълнителни дейности и инвестиции, които директно да намалят 
натоварването от дифузно замърсяване с биогенни  вещества. 

 

 

ДВИЖЕЩИ СИЛИ 

Селскостопански дейности -  

отглеждане на култури, 

които изискват торене, 

животновъдство   

 

НАТИСК  

Изкуствените и естествени торове, които се влагат в 

почвите при отглеждане на култури, се просмукват в 

повърхностните и подземните води, а в зависимост от 

терена и се оттичат към повърхностните води. 

Съхранението на оборски тор на открити пространства 

директно върху почвата води  до освобождаване на 

парникови газове в атмосферата, които впоследствие се 

отлагат обратно в почвата и водните повърхности.  Течния 

тор, извличан от оборския тор също допринася за внасяне 

на азот и фосфор в почвите и водите.   

 
СЪСТОЯНИЕ 

Повишената концентрация 

на биогенни елементи в 

повърхностните води 

засилва първичното 

производство (растеж на 

водорасли) и предизвиква 

еутрофикация в 

повърхностните води.  

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Еутрофикацията предполага редица неблагоприятни 

въздействия върху околната среда, които водят до загуба 

на биологично разнообразие. Токсичния цъфтеж на 

водораслите, който понякога се наблюдава заедно с 

еутрофикацията, представляват заплаха за човешкото 

здраве и за водния живот. 

 



Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в 
Източнобеломорски район за басейново управление 

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, и 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по проекти BG16M1OP002-1.017-0001-C02 

„ПУРБ 2022-2027“  

- 8 - 

4.1.1.2. Замърсяване на повърхностни води с биогенни вещества от отпадъчни води от 
населени места и производствени обекти 

Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕЕС, относно пречистване на отпадъчни води от 

населени места, всички агломерации с повече от 2 000 еквивалент жители (е.ж.) следва в 

определен срок да изградят централизирана канализационна мрежа за събиране и отвеждане 

на отпадъчните води и да осигурят биологично пречистване. За всички агломерации с над 10 000 

е.ж., които заустват отпадъчни води във водоприемник, определен за чувствителна зона, освен 

биологично пречистване следва да бъде осигурено и отстраняване на биогенните елементи азот 

и фосфор до определени концентрации. По този начин водоприемникът се предпазва от 

допълнителна еутрофикация и се цели подобряване на неговото състояние. Това  поставя и 

основния акцент при определяне на мерките в ПУРБ – изграждане и въвеждане в експлоатация 

на ПСОВ за населени места, с приоритет населени места >10000 е.ж. (изпълнение на 

задължителните изисквания по Директива 91/271/ЕЕС). В същото време населените места с 

2000-10000 е.ж. формират съществена част от натоварването с биогенни елементи и това ще се 

вземе предвид при определяне на мерките в ПУРБ.  

По данни на НСИ делът на населението в ИБРБУ, свързано към обществена канализация и 

пречиствателни станции за отпадъчни води се увеличава през периода 2010 – 2019 г. В 

териториалния обхват на ИБРБУ са определени 119 бр. агломерации над 2 000 е.ж. (между  2 000 

е.ж. и 10 000 е.ж. - 88 бр., а тези с над 10 000 е.ж. – 31 бр.), с общ товар на отпадъчните води 1 

871 759 е.ж., за които следва да се осигури съответствие с гореописаните изисквания. 

Основен източник на замърсяване на повърхностните водни тела с биогени на територията на 

ИБРБУ са канализационните системи за отпадъчни води от населени места. Те формират около 

90 % от общия товар за азот и фосфор, както и свързаните с тях показатели за органично 

замърсяване (БПК и ХПК). В различните речни басейни този процент варира в зависимост от 

степента на развитие на индустриалните отрасли (хранително-вкусова промишленост, 

химическа промишленост и др.). 

Рибовъдството се проявява като точков източник на натиск при интензивното отглеждане на 

риба в изкуствено създадени проточни басейни (рибарници). Интензивното отглеждане на 

аквакултури в рибарници е добре развита стопанска дейност в ИБРБУ, като обикновено в 

планинските и полупланински райони се отглежда пъстърва, а в равнинните - шаран. Към 2020 

г. на територията на ИБРБУ са издадени 120 бр. разрешителни за водовземане от водни обекти 

с цел отглеждане на аквакултури, като само за 7 от рибовъдните стопанства има издадени 

разрешителни за заустване на отпадъчни води. 

Дифузно замърсяване на водните тела от рибовъдни дейности се наблюдава при интензивното 

отглеждане на аквакултури в садкови стопанства и при полуинтензивното (свободно) 

отглеждане на аквакултури. Дифузният натиск върху водоемите може да се предизвика от 

жизнената дейност на аквакултурите и органичното разграждане на неусвоената от тях храна 

(обикновено богата на протеини). Към 2020 г. на територията на ИБРБУ са издадени 66 бр. 

разрешителни в комплексни и значими язовири по Приложение № 1 от ЗВ, от които са действащи 

18 бр. разрешителни за садково рибовъдство. 

Връзките между движещи сили, натиск, състояние и въздействие на замърсяването от градски и 

индустриални източници, са представени на следната фигура: 
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Фигура 4. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от замърсяването с 
биогенни вещества от отпадъчни води от населени места и производствени обекти 

През периода на действие на настоящият ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. са изградени и 

модернизирани системи за събиране и пречистване на отпадъчни води от населените места като 

част от изпълнението на ПоМ от предишния цикъл на ПУРБ на ИБР 2010-2015 г. В агломерациите 

с над 2000 е.ж., на територията на ИБРБУ са изградени 31 бр. ПСОВ с вторично пречистване, а от 

тях 21 бр. ПСОВ имат осигурено и третично пречистване, като някои обслужват повече от една 

агломерация. Положителното въздействие от инвестициите в подобряване на технологията за 

пречистване на отпадъчни води по ОП „Околна среда 2014-2020" в ИБРБУ, са довели до 

намаляване на натиска от замърсяване с биогенни вещества от заустването на отпадъчни води 

от населени места. Усилията за постигане на пълно съответствие с Директивата за пречистване 

на градските отпадъчни води (Директива 91/271/EИО) следва да продължат и в третия цикъл на 

действие на ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. като се включват следните мерки: 

ОТГОВОР 

Събиране и пречистване на градски отпадъчни води-изграждане или доизграждане на 
канализационни мрежи за населени места; изграждане на ПСОВ или модернизация на 
съществуващи ПСОВ; разработване на системи за събиране и пречистване на отпадъчни води 
от по-малките населени места с население под 2000 е.ж.; Пречистване на индустриални 
отпадъчни води-Модернизация и подобрения на пречиствателните станции за промишлени 
отпадъчни води; Преразглеждане на условията разрешителните на производствени обекти, 
които влияят за непостигане на целите за добро състояние, при необходимост планиране на 
по-строги емисионни ограничения и засилване на контрола; Преразглеждане на 
разрешителните за ползване на водното тяло за заустване на отпадъчни води за привеждане 
в съответствие с целите на опазване на околната среда за съответното водно тяло. 

 

ДВИЖЕЩИ СИЛИ  

 

Урбанизация 

Промишленост 

 

 

НАТИСК  

Заустването на частично пречистени или непречистени 

отпадъчни води от населени места и промишлени 

предприятия е причина за прекомерно натоварване на 

повърхностните води с биогенни елементи.  Незакрити 

стари общински сметища, които не са рекултивирани и 

не отговарят на екологичните изисквания. Замърсяване 

с хранителни вещества при отглеждане на аквакултури 

в садкови стопанства. 

СЪСТОЯНИЕ 

Повишените концентрации на 

биогени в повърхностните води 

засилват еутрофикация в тях.   

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Еутрофикацията предполага редица неблагоприятни 

въздействия върху водната среда, водещи до загуба на 

биологично разнообразие и цъфтеж на водорасли, 

което представлява заплаха за водните екосистеми. 
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4.1.1.3. Комбинирано въздействие на замърсяването от биогенни вещества 

Въздействието на замърсяването с биогени за повърхностните води от категория „река“ се 

изразява в повишени концентрации на азот и фосфор и влошени БЕК - макрозообентос,  

макрофити,  фитобентос и риби, а при езерата и язовирите, в БЕК - фитопланктон, макрофити, 

риби, в нивата на хлорофил-А и прозрачността (дълбочина по Секи). Високите концентрации на 

общ азот са определящи за влошаване на екологичното състояние на повърхностните водни тела 

от категория „река", а общият фосфор е определящ за влошаване на екологичното състояние в 

повърхностните водни тела от езерен тип (езера и язовири). 

Въпреки, че през последното десетилетие е постигнат голям напредък в ограничаването на 

натиска и въздействието от градски отпадъчни води, предварителните изчисления на азотния 

баланс показват, че селскостопанският сектор е отговорен за 71% от антропогенното 

замърсяване с азот и 68% от замърсяването с фосфор в повърхностните води. Настоящата 

ситуация показва спешна необходимост от изпълнение на изискванията на Директивата за 

нитратите и успешно прилагане на националната програма от мерки за ограничаване и 

предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за 

периода 2020-2023 г.  Допълнителни мерки ще бъдат предложени в третия цикъл на ПУРБ, след 

финализиране на резултатите от разработвания към момента подробен анализ на натиска от 

селскостопански източници и въздействието им. 

4.1.2. Органично замърсяване 

Органичното замърсяване в повърхностните води е до голяма степен в резултат от зауствания на 

непречистени или недостатъчно пречистени битови и промишлени отпадъчни води, както и от 

дифузни източници на замърсяване, предимно от животновъдния сектор.  

Индикатори за оценка на замърсяване с органични вещества са влошаване на екологичното 

състояние по показателите разтворен кислород; БПК5; общ органичен въглерод и съдържание 

на соли (електропроводимост); рН – водороден показател; БЕК. 

Въз основа на анализ на издадените разрешителни може да се твърди, че над 79% от 

разрешеното заустване на БПК5 произлиза от битови отпадъчни води. Като цяло обаче, средните 

концентрации на БПК5, изчислени за всички повърхностни водни тела в ИБРБУ показват лека 

тенденция към намаляване в многогодишен план. Това най-вероятно е свързано с инвестициите 

в инфраструктура за събиране и пречистване на отпадъчните води от населените места.  

Връзките между движещи сили, натиск, състояние и въздействие от органичното замърсяване, 

са представени на следната фигура: 
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Фигура 5. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от органично 

замърсяване 

Програмата от мерки във втория ПУРБ на ИБРБУ съдържа множество мерки за намаляване на 
замърсяването от заустване на отпадъчни води от населени места, индустриални източници и 
селско стопанство. В тази връзка, продължаващото подобряване на инфраструктурата за 
събиране и пречистване на отпадъчни води трябва да бъде една от основите в третия ПУРБ.   

ОТГОВОР 

Събиране и пречистване на битови и промишлени отпадъчни води; Модернизация и 
подобрения на пречиствателните станции за промишлени отпадъчни води; Преразглеждане 
на условията разрешителните на производствени обекти, които влияят за непостигане на 
целите за добро състояние, при необходимост планиране на по-строги емисионни 
ограничения и засилване на контрола; Преразглеждане на разрешителните за ползване на 
водното тяло за заустване на отпадъчни води за привеждане в съответствие с целите на 
опазване на околната среда за съответното водно тяло. 

 

4.1.3. Химично замърсяване в повърхностните води (приоритетни вещества, 

специфични и други замърсители) 

Химичното замърсяване на повърхностните водни тела оказва пряко въздействие върху тяхното 

екологично състояние/потенциал (по съдържанието на специфични замърсители) и тяхното 

химично състояние (във връзка с наличието на приоритетни вещества). 

Причини за замърсяването с приоритетни вещества – заустване на частично пречистени или 

непречистени отпадъчни води от промишлеността; неправилна употреба и/или съхранявани 

торове и продукти за растителна защита; неправилно съхранявани производствени отпадъци; 

отлагания на атмосферни замърсители във водите. 

ДВИЖЕЩИ СИЛИ 

Урбанизация 

Промишленост 

Селско стопанство 

(животновъдство) 

НАТИСК  

Заустване на частично пречистени или непречистени 

отпадъчни води от населените места, промишлени 

предприятия (отпадъци от кожарската, хартиената, 

млекопреработващата, целулозната промишленост и 

други) и животновъдство (отпадъчните води и продукти от 

животновъдните комплекси), както и неправилно 

съхраняваните битови отпадъци добавят допълнителен 

товар от органични вещества към повърхностните водни 

тела.  

 

СЪСТОЯНИЕ 

Високите нива на органично 

замърсяване (изразено като 

БПК5 и ХПК) намаляват 

нивата на кислород и 

влошават състоянието на  

повърхностните води.   

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Ниските нива на разтворения кислород във водите 

оказват негативно въздействие върху водните 

месообитания, намаляват биологичното разнообразие и 

могат да бъдат заплаха за водните екосистеми.   
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Заустването на рудничните води (водите, които изтичат на повърхността от действащи или 

ликвидирани миннодобивни обекти) е друг потенциален източник на химично и радиологично 

замърсяване. Най-често наблюдаваните замърсители са кадмий, олово, никел, цинк, живак, мед, 

желязо, манган, алуминий и сулфати. Въздействието на замърсяването с вредни вещества се 

идентифицира в резултат от мониторинга, при който в някои случаи се наблюдават превишения 

на нивата на СКОС за приоритетни вещества и специфични замърсители.   

Връзките между движещи сили, натиск, състояние и въздействие, са представени на следната 

фигура: 

 

  

Фигура 6. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от замърсяване с 

химични вещества 

Отговорите на химичното замърсяване от населени места,  производствени обекти, вкл. 
дейности в миналото  и селско стопанство са свързани с: 

ОТГОВОР 

Преразглеждане на условията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води от 
производствени обекти (при необходимост планиране на по-строги емисионни ограничения); 
засилване на контрола върху качеството на производствените отпадъчни води преди 
включването им в канализационните системи; рекултивация на депа за отпадъци, планиране 
на специфични мерки за пречистване на изтичащи руднични води от ликвидирани минни 
изработки, ограничаване на дифузното замърсяване на води от селскостопански и 
горскостопански дейности; засилване на контрола върху изпълзването на препарати за 
растителна защита в близост до водни обекти. 

ДВИЖЕЩИ СИЛИ 

Урбанизация 
Промишленост 
Селско стопанство  

 

НАТИСК  

Заустване на промишлени отпадъчни води, складове за 

пестициди, стари промишлени обекти и сметища, които 

не са рекултивирани и не отговарят на екологичните 

изисквания, добавят вредни химични вещества в 

повърхностните водни тела. Прилагане на препарати за 

растителна защита в земеделието и горското 

стопанство. Емисии на вредни вещества в атмосферата 

и последващото им отлагане върху водните 

повърхности.    

 СЪСТОЯНИЕ 

Повишени концентрации на 

специфични замърсители, 

определящи екологичното 

състояние и приоритетни 

вещества, определящи 

химичното състояние в 

повърхностните води, 

седименти и биота. 

  

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Загуба на местообитания и потенциална заплаха за 

водните организми и човешкото здраве. 
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4.1.4. Натиск от водовземане и физически модификации 

4.1.4.1. Натиск върху хидроложкия режим 

Основният натиск върху хидроложкия режим в ИБРБУ произлиза от водовземане с цел 

напояване и производство на електроенергия. Установени са различни видове промени - 

регулиране на водния отток през язовирите, ограничаване на водния отток поради водовземане 

от речните водосбори. Идентифицирани са също пресушени райони на водовземания от 

съществуващи МВЕЦ и участъци със значителни водовземания за напояване. Данните показват, 

че разрешените количества на водовземане (без количествата, използвани за електроенергия) 

представляват 6% от средногодишния ресурс през нормална влажна година. Най-големи 

количества вода се използват от голямата каскада „Баташки водносилов път“, каскада „Доспат-

Въча“, каскада „Белмекен-Сестримо“, каскада „Арда“. 

Съгласно актуализирания натиск във втория ПУРБ, 301 от общо 311 повърхностни водни тела не 

са засегнати значително от водовземане (водовземане по-малко от <30%). Засегнатите от 

водовземане повърхностните водни тела са общо 190 на брой, което представлява 61% от всички 

водни тела, като те са 30 за басейна на Арда, 34 за басейна на Тунджа и 126 за басейна на река 

Марица. 

4.1.4.2. Натиск от морфологични изменения 

Морфологичните изменения включват различни изменения на физическата структура на 

водните обекти – изменение на формата и структурата на речното легло, нарушаване на 

непрекъснатостта на реката, изменения на бреговете и крайбрежните територии.  

Изграждането на диги и корекции на реките се изпълнява традиционно като мерки за защита от 

наводнения, вкл. укрепване на речните брегове с цел предпазване от ерозия. Този натиск води 

до промени в морфологията на речното легло и следователно до промени в местообитанията. 

Съгласно ПУРБ на ИБР 2016-2021 коригираните участъци са 345,  с обща дължина от 1158,668 км, 

които представляват 10,9% от общата дължина на реките в ИБРБУ. От 315 броя водни тела в 

ИБРБУ , изградените корекции и защитни диги засягат 120 броя от тях, което представлява 38% 

от общия брой на телата. От 2015 г. насам са издадени 61 разрешителни за изграждане на 

системи и съоръжения или реконструкция и модернизация на съществуващи системи и 

съоръжения, аквакултури и свързани дейности в 47 водни тела. 

Изземването на наносни отложения/наноси от водните тела не е разрешено, с изключение на 

река Дунав и водохранилищата, както и изключението по чл. 140 от ЗВ. 

Отстраняването/изземването на наносни отложения от вътрешните реки се извършва 

единствено с цел проводимост на оттока. От 2015 г. насам са издадени 57 броя разрешителни за 

поддържане проводимостта на речното легло. Може да се заключи, че някои от водните тела в 

ИБРБУ са обект на ограничена  степен на натиск, свързан с хабитатите/отстраняването на биота. 

4.1.4.3. Натиск от напречни бариери в реките 

Съществуващите напречни преграждащи съоръжения, които нарушават непрекъснатостта на 

реката и променят спрямо естественото и състояние, както нейния хидроложки режим, така и 

преноса на седиментите. Във втория цикъл на ПУРБ е установен натиск от миграционни бариери 

в 113 водни тела от категория „река“, при 28 от които натискът е значим, при 53 – умерен, а при 
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останалите 26 – незначителен. За 6 водни тела липсват налични данни. От 2015 г. до 2020 г. са 

издадени 117 нови разрешителни за водовземане в 67 повърхностни водни тела, при които при 

необходимост е заложено условие за изграждане на рибен проход и  не предполага значително 

увеличение на този вид натиск. 

Връзките между движещи сили, натиск, състояние и въздействие от водовземането и 

физическите модификации са представени на следната фигура: 

 

  

Фигура 7.  Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от 

хидроморфологичните изменения 

В рамките на втори цикъл на ПУРБ бяха планирани множество мерки за справяне с 

хидроморфологичния натиск. В процес на разработване е нова методология за оценка на 

екологичния отток като част от дейностите по Споразумението между МОСВ и МБВР. Въз основа 

на новата методология за оценка на екологичния отток ще бъдат доразвити специфични 

смекчаващи мерки, за да се внедри постепенно тази концепция в процеса на издаване на 

разрешителни и да се гарантира в дългосрочен план поддържането на екологичните оттоци, 

доколкото е възможно. 

ОТГОВОР 
Регулиране на натиска от водовземане, регулиране на хидроложкия режим и осигуряване на 
екологичния отток чрез преразглеждане на разрешителните и отнемането им; Изграждане 
или реконструкция на рибни проходи; Намаляване на загубите на вода във водопреносната 
мрежа; Оптимизиране използването на вода във всички икономически сектори; Прилагане на 
екологосъобразни („зелени“) мерки при защитата от наводнения (напр. възстановяване на 
заливни равнини) 

 

ДВИЖЕЩИ СИЛИ  

Урбанизирани места 

Промишленост 

Енергетика 

Селско стопанство 

Изменение на климата  

НАТИСК  

Водовземане за питейно-битови нужди, за промишлено 

водоснабдяване и охлаждане, за производство на  

електроенергия и за напояване, строителство на язовири 

и изграждане на съоръжения за защита от наводнения, 

промяна в речните легла за защита от наводнения и 

добив на наносни отложения.    

СЪСТОЯНИЕ 

Промени в хидроложкия 

режим, морфологични 

изменения, нарушаване на 

непрекъснатостта на реките, 

които оказват влияние върху 

БЕК, кислороден режим, 

температура и т.н.   

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Хидроморфологичните промени представляват заплаха 

за водните организми и причиняват загуба на 

биоразнообразие. Нарушаване на непрекъснатостта на 

реките предполага намалена възможност за 

предвижване на водните организми и бариера пред 

миграцията на рибите. 
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4.2. Подземни води 

4.2.1. Натиск върху количеството на подземните води 

Регулиране на натиска върху количеството на подземните води се осъществява чрез 

разрешителния режим по ЗВ, таксите за водовземане и извършвания контрол. Според 

регистрите на свободните водни количества на подземните водни тела, съотношението между 

разрешените водни количества и наличните ресурси на подземните води в периода 2016-2020 

г. намалява.  През 2020 г. са идентифицирани само две ПВТ в риск от непостигане на добро 

количествено състояние, което е подобрение на  оценката, извършена в рамките на последния 

ПУРБ. 

Връзките между движещи сили, натиск, състояние и въздействие са представени на следната 

фигура: 

            

  

Фигура 8. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието върху количеството 

на подземните води 

В резултат от мерките, изпълнени през периода на действие на ПУРБ 2016-2021 г., се наблюдава 

намаление на натиска от водовземане, което се изразява в значително намалените стойности на 

индекса за експлоатация на част от подземните води, през 2020 г. Тези усилия следва да бъдат 

продължени и в трети цикъл на ПУРБ.  

ОТГОВОР 

Ограничаване на водовземането и подобряване ефективността на използване на водите; Регулиране 
чрез разрешителния режим и засилване на контрола; Цифровизация и автоматизация на 
управлението на водите; Опазване на подземните води в дълбокоразположени водоносни 
хоризонти, като основен източник на вода за питейни цели 

 

ДВИЖЕЩИ СИЛИ 

Урбанизация 

Промишленост 

Селско стопанство 

Изменение на климата 

НАТИСК  

Водовземане от подземни води за питейно-битово 

водоснабдяване на населени места, промишлено 

водоснабдяване и напояване; намалено подхранване 

на водоносните хоризонти, причинено от засушаване; 

отводняване на открити мини.   

СЪСТОЯНИЕ 

Влошаване на количественото 

състояние  на подземни води и 

свързаните с тях екосистеми 

 

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Намаляване на наличните ресурси на подземните води 

и нивото на подземните води. Ниските нива на 

подземните води могат да имат отрицателно 

въздействие върху свързаните с тях сухоземните 

екосистеми и да причинят опустиняване и редуциране 

на биологичното разнообразие. Риск от недостиг на 

вода за икономически цели. 
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4.2.2. Натиск върху качеството на подземните води 

При оценка на въздействието върху качеството на подземните води се констатира, че при 17 от 

41 ПВТ, т.е. при 41% от ПВТ се наблюдават стойности на определени показатели с отклонения от 

стандартите за качество. Основните проблеми по отношение на антропогенното въздействие 

върху качеството на подземни води са свързани с високите нива на нитрати. Те могат да 

произхождат от точкови или от дифузни източници, включително от геоложки произход. 

Причина за това са липса на канализационни системи в по-малките  населени места и подходящи 

съоръжения за пречистване на отпадъчните води, неправилно използване и складиране на 

животински тор, прекомерната употреба на изкуствени торове, култивация (особено угар), 

валежи.  

Връзките между движещи сили, натиск, състояние и въздействие, са представени на следната 

фигура: 

 

  

Фигура 9. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от качеството на 

подземните води 

Като отговор на замърсяването с нитрати на подземните води, причинено най-вече от селското 

стопанство, се изисква прилагане на следните мерки   

ОТГОВОР 

Приоритизиране на всички мерки, описани в отговор на замърсяването с биогенни и 
органични вещества и на химичното замърсяване от селското стопанство в контекста на 
опазване на подземните води; Насърчаване на използването на добрите практики в селското 
стопанство; Разширяване на зоните за защита на подземните води; Допълнително 
моделиране, което да повиши нивото на разбиране на проблемите с подземните води. 

ДВИЖЕЩИ СИЛИ 

Урбанизирани места 

Промишленост 

Селско стопанство 

НАТИСК  

Промишлени площадки, вкл. от дейности в миналото, 

рудодобивни дейности и уранодобив, складове за 

пестициди и депа за отпадъци. Използване на 

изкуствени и органични торове в селското стопанство и  

складирането на торове в животновъдството. 

Използване на препарати за растителна защита в 

земеделието и горското стопанство. Емисии на вредни 

вещества в атмосферата и последващото им отлагане 

върху почвата.   

СЪСТОЯНИЕ 

Повишени концентрации на 

химични вещества с 

антропогенен произход в 

подземните води.   

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Влошаване на състоянието на подземните води. 

Ограничения по отношение на възможностите за 

използване на подземните водни ресурси за 

консумация от човека, за напояване и за икономическа 

дейност. Отрицателно въздействие върху зависимите 

от подземни води сухоземни екосистеми. Заплаха за 

водните организми и загуба на биоразнообразие. 
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4.3. Изменение на климата 

Изменението на климата е промяна в нормалните атмосферни условия или климатични 

процеси, която се случва в продължение на десетилетия или за по-дълъг период от време. 

Наблюденията през 20-и и 21-ви век показват бързи темпове на изменение, което оказва по-

голямо въздействие върху водите, отколкото върху който и да е друг естествен ресурс. То води 

до дълбоки промени в хидроложкия цикъл, в резултат на което сухите сезони стават още по-сухи, 

а дъждовните сезони още по-влажни, в следствие на което рискът от по-големи и по-чести 

наводнения и суши нараства. Изменението на климата е проблем при управлението на водите, 

който се разглежда в два аспекта: наводнения и засушаване. 

4.3.1. Наводнения 

Вредното въздействие на водите се изразява главно чрез наводнения. Намаляване на риска от 

наводнения и щетите от тях е цел на ПУРН, които се разработват в съответствие с Директивата за 

наводненията (2007/60/ЕС) от БД и МОСВ. Първата стъпка в този процес е определянето на 

райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). За последните девет години в 

ИБРБУ са докладвани 386 наводнения в 385 локации, от които 55 наводнения са класифицирани 

като значими, като са идентифицирани 41 РЗПРН. Връзките между движещи сили, натиск, 

състояние и въздействие, са представени на следната фигура: 

 

  

Фигура 10. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от изменението на 

климата. 

ДВИЖЕЩИ СИЛИ 

Изменение на климата  в 

следствие на урбанизация, 

промишленост и селско 

стопанство  (атмосферни 

емисии на парникови газове от 

промишлеността, селското 

стопанство, транспорта и бита)  

 

 

НАТИСК  

Изменението на климата води до повишени 

температури на въздуха и водата, които влияят върху 

скоростта на изпаряване и причиняват засушавания в 

дългосрочен план. Интензивни валежи водещи до 

екстремен воден отток и водни нива. Увеличен риск и 

честотата на екстремните събития - наводнения и суши. 

 
СЪСТОЯНИЕ 

Намален отток в реките,  

сезонни промени в оттока  и 

промени в периодите на 

снеготопене. Ниски нива на 

водата в реките и езерата.  

Повишени концентрации на 

замърсители.  Наводняване на 

градски, земеделски площи, 

индустриални зони и важна 

инфраструктура. 

 

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Отрицателен воден баланс във водосборните басейни. 

Загуба на местообитания и заплаха за водните 

организми. Повишено въздействие от замърсяването, 

поради по-високи температури на водите (водните тела 

с по-добро състояние имат по-голям адаптивен 

капацитет и следователно са по-малко застрашени от 

нарушения, свързани с климатични промени). 
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В настоящия цикъл се извършва актуализация на ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), като дейностите в 

програмата от мерки за трайно намаляване на риска от наводнения ще бъдат съобразени с 

целите и програмата от мерки  в ПУРБ: 

ОТГОВОР 

Наводнения: Координация между данните, информацията, резултатите от оценките и 
мерките в ПУРН и ПУРБ; Увеличаване делът на мерките за естествено задържане на водите, 
които допринасят както за намаляване на риска от наводнения, така и за подобряване на 
състоянието на екосистемите и постигане на целите на ПУРБ (възстановяване на заливни 
равнини, влажните зони, възстановяване на естественото състояние на речните корита и 
т.н.); представяне на обосновка за изключения (съгласно член 4.7 от РДВ) за планираните 
мерки, които водят до влошаване на състоянието на повърхностните водни тела поради 
физически (хидроморфологични) модификации.  

 

4.3.2. Засушаване 

Засушаванията се свързват с отсъствието на валежи и влага в атмосферата и почвата. Те имат 

сезонен или годишен характер. Засушаването може да продължи месеци или дори години. Този 

натиск оказва негативно въздействие върху водните ресурси и влажните зони и местообитания.  

От септември 2019 г. до есента на 2020 г. част от язовирите, използвани за питейно-битово 

водоснабдяване  на територията на ИБР имат обем по-малък от 50% от общия им полезен обем, 

като притока на водни ресурси към тях е характерен за много суха година (яз.Асеновец 35,0%). 

Тези проявления на засушаването поставиха под риск осигуряването на вода за питейно-битово 

водоснабдяване на населени места и икономическите сектори.  

Връзките между движещи сили, натиск, състояние и въздействие,  са представени на следната 

фигура: 

 

  

Фигура 11. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от засушаване. 

 

ДВИЖЕЩИ СИЛИ 

Изменение на климата в 

резултат на увеличение 

на парниковите газове от 

всички икономически 

сектори  

 

НАТИСК  

Покачване на температурите и продължителни периоди с 

липса на валежи или много ограничени валежи.   

 

СЪСТОЯНИЕ 

Засушаване  в големи 

площи и за 

продължителен период 

от време 

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Намаляване на водния отток и нивата на подземните води. 

Недостиг на водни ресурси за различни цели, потенциално 

въздействие върху свързаните с води екосистеми и 

биоразнообразие. Засилване на процесите на еутрофикация, 

намаляване на разтворения кислород, развитие на токсични 

бактерии и влошаване на качеството на водите. Риск за 

човешкото здраве, икономически загуби от щети и 

пропуснати ползи, загуба на биоразнообразиие. 
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  ОТГОВОР 

Засушаване: Намаляване загубите на вода; Повишаване на водната ефективност (вкл. 
осигуряване на алтернативни водоизточници) в сектора на питейно-битовото 
водоснабдяване и напояването;  Подобряване управлението на водите чрез подобряване на 
контрола за използваните води, информацията за наличните водни ресурси и събирането им 
в единна информационна система;  Събиране и разпространяване на информация за добри 
практики и технологии за спестяване на вода във всички икономически сектори и повторното 
й използване; Подобряване на управлението на комплексните и значими язовири и контрол 
на използване на водите; Управление на земеползването и насърчаване отглеждането на 
култури в райони, уязвими към засушаване. 

 

4.4. Недостиг на вода 

Недостигът на вода е сериозен проблем за няколко части на страната.  През 2019 -2020 г., в 

няколко водохранилища на територията на ИБРБУ са докладвани ниски нива на водата - под 15% 

от наличния обем: Копринка, Жребчево, Домлян, Пясъчник, Тополница и Розов кладенец. 

Установено е намаляване на притока към язовирите в Източна България, особено в язовирите, 

използвани за питейно водоснабдяване като язовир Асеновец.  

Очаква се изменението на климата да утежни структурните проблеми, които вече водят до 

недостиг на вода. В тази връзка следва да се прави разграничение между суша и недостиг на 

вода: първото се отнася до временно отклонение в естествения кръговрат на водата от средна 

стойност, определена за дълъг период; а втората до дългосрочен системен дисбаланс между 

предлагането и търсенето на вода.  

Връзки между движещи сили, натиск, състояние и въздействие са представени на следната  

фигура: 

  

  
Фигура 12. Връзки между движещите сили, натиска, състоянието и въздействието от недостига на вода. 

ДВИЖЕЩИ СИЛИ  

Урбанизация 

Промишленост 

Селско стопанство  

 

НАТИСК  

Урбанизацията в някои територии и 

концентрацията на икономически дейности, 

развитието на селското стопанство  и 

енергетиката, водят до засилена нужда от 

вода.  

 

СЪСТОЯНИЕ 

Дългосрочен системен дисбаланс 

между предлагането и търсенето на 

вода 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Недостатъчни водни ресурси за задоволяване 

на нуждите на икономическите сектори и 

околната среда. Отрицателен воден баланс във 

водосборните басейни и в подземните водни 

тела. Повишени концентрации на 

замърсители.   

Влошанане в качеството на живот и риск за 

човешкото здраве, риск от загуба на 

биоразнообразие. 
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Голяма част от мерките описани в отговор на въздействието от засушаване са и мерки за 

смекчаване на въздействието от недостиг на вода: 

ОТГОВОР 

Подобряване на ефективността на водовземането и намаляване на загубите на вода; 
Подобряване надеждността и ефективността на водоснабдителните системи; Подобряване на 
мониторинга на ВиК мрежите; Подобряване на контрола; Въвеждане на цифровизация и 
автоматизация на процесите на прогнозиране, контрол и управление на водите;Подобряване 
на координацията между институциите и заинтересованите страни; Спестяване на вода от 
промишлеността и селското стопанство в региони, в които има заплаха от недостиг на вода; 
Повторно използване на пречистени отпадъчни води или дъждовни води, с цел да се увеличи 
наличността на вода. 

 

4.5. Други потенциални проблеми 

Инвазивни видове 

В рамките на ИБРБУ са докладвани 6 инвазивни чужди видове животни - 4 вида риби и 2 вида 

безгръбначни, както и 6 инвазивни чужди видове растения. Към момента ясно отрицателно 

(икономическо) въздействие е установено само по отношение на зебрената мида, тъй като 

причинява сериозни щети на съоръженията за водовземане във водохранилищата.  

Транспорт 

Натискът от транспорта върху водните тела се изразява главно чрез емисии на азотен оксид, мед 

и в по-малка степен на цинк и олово, но към момента не се счита за значим проблем. 

6. Трансгранична координация 

В ИБРБУ основните реки Арда, Марица, Тунджа и Бяла, преминават държавната граница и 

тяхното течение продължава през територията на съседните държави Република Гърция и/или 

Република Турция. Трансграничният характер на речните басейни в района за басейново 

управление определя необходимостта от координация с Република Гърция и с Република 

Турция.  

При изготвянето на предходния междинен преглед през 2014 г. международната координация 

е подпомогната от действащи двустранни документи с Република Гърция (съвместна декларация 

от 2010 г.) и с Република Турция (съвместна декларация от 2012 г.). 

Информация за публикуването на Междинния преглед на значимите проблеми в управлението 

на водите в ИБРБУ ще бъде изпратена по дипломатически път и при възможност ще бъде 

организирана и проведена среща на съвместната експертна работна група по Декларацията, на 

която да бъде обменена информация за използваните методи, подходи и данни при 

актуализацията на ПУРБ. 

7. Участие на обществеността 

Водата играе ключова роля в ежедневието, както и за всички икономически сектори и е от 

съществено значение за поддържане на екосистемите и биоразнообразието. Състоянието на 

водните тела, качеството, количеството и наличност на водата са въпроси, които засягат всички 

и са от обществен интерес, както и  следва да бъдат отговорност на всеки отделен член на 
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обществото. В настоящият документ, предмет на консултация, са изведени основните проблеми, 

като въз основа на извършен анализ с наличните данни на този етап, може да бъде направен 

извода за наличие на риск за водните тела в ИБРБУ, за постигане на добро състояние.  Целта е 

след публикуването му да се представи информация на всички заинтересовани страни и 

обществеността и даде възможност за изразяване на  мнения и предложения, и за постигане на 

широк обществен диалог.  

Докладът е публикуван на уебстраницата на БДИБР и МОСВ за шестмесечен период на 

консултация. По време на процеса на консултация ще се използват различни формати за 

обсъждане на повдигнатите въпроси с различни целеви групи и с широката общественост. Целта 

е чрез дискусии и обмен на мнения да се идентифицират, по-добре, значимите проблеми на 

управлението на водите, да се очертаят подходящи предложения за адекватни и приложими 

мерки, свързани с тяхното решаване, както и да се постигне консенсус относно начина за 

постигане на целите за добро състояние. 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ ще обърне внимание на всяко едно от 

постъпилите предложения и/или становища. След приключване на консултацията по 

Междинния преглед на значимите проблеми при управлението на водите, не се очаква 

публикуване на документ. Изпратените предложения и становища ще бъдат взети предвид при 

изготвянето на Проекта на ПУРБ 2022-2027 г. Проектът ще бъде публикуван и предложен за 

консултации със заинтересованите страни, като ще бъде предоставен анализ на резултатите от 

консултациите с обществеността по документа и как те са взети предвид.  

 


