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Дейност 1
Определяне на референтни условия и максимален екологичен 

потенциал (МЕП) за типовете повърхностни води от категориите 

“реки” и “езера”

Планирани резултати Постигнати резултати

Отразени в 

ПУРБ Забележки

1.Идентифицирани потенциални

места с референтни условия и МЕП

2.Определени референтни условия,

МЕП и специфични условия за

типовете повърхностни води от

категориите “реки” и “езера”.

3. Ръководство за определяне на

референтни условия, МЕП и

специфични физикохимични и

хидроморфологични условия.

Отразени 

правила  в 

текста на ПУРБ

4.Разработена електронна база-данни

за определените референтни

условия, МЕП и специфични

физикохимични и хидроморфологични

условия.

Неприложимо в 

ПУРБ
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Дейност 1
Определяне на референтни условия и максимален екологичен 

потенциал (МЕП) за типовете повърхностни води от категориите 

“реки” и “езера”

Планирани резултати Постигнати резултати

Отразени в 

ПУРБ Забележки

5. Проведен мониторинг в

референтните пунктове от

програмата за контролен

мониторинг

Отразена 

информация от 

мониторинга на 

биологични 

елементи

6. Оценка на екологичното

състояние на наблюдаваните

водни тела.

Извършена по 

биологични 

елементи

7.Ревизирана типология по

система Б на РДВ на

повърхностни води от

категрия "река" и категория

"езеро"

8.Научна обосновка за

промяна на границата между

Екорегион 7 и Екорегион 12

от Приложение ХI на РДВ

ОБОБЩЕНИЕ: 8 резултата – 7 използвани в ПУРБ
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Дейност 2
Разработване на класификационна система за оценка на 

екологичното състояние и екологичния потенциал на 

определените типове повърхностни води (реки и езера) на 

територията на РБ (на база на типология по система „Б”)

Планирани резултати Постигнати резултати

Отразени в 

ПУРБ Забележки

1. Адаптирани методики за

изпълнение на хидробиологичен

мониторинг.

2. Извършено пробонабиране и

анализ на биологичните елементи и

съответните на тях основни

физикохимични елементи в избраните

пунктове за мониторинг.

Отразена 

информация от 

мониторинга на 

биологични 

елементи

3. Разработена класификационна

система за всички биологични

елементи и съответстващите на тях

физикохимични елементи за качество

за всеки тип повърхностни води

Приложена в 

ПУРБ за 

биологични 

елементи

4. Обучени експерти-хидробиолози от

регионалните лаборатории (РЛ)

относно прилагане на методиките за

ХБМ.

Неприложимо в 

ПУРБ
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Дейност 2

Планирани резултати Постигнати резултати

Отразени в 

ПУРБ Забележки

5. Оценка на екологичното

състояние на наблюдаваните

водни тела

Извършена по 

биологични 

елементи

6. Разработени и публикувани

ръководство и определители за

прилагане на адаптираните

методики за ХБМ.

Неприложимо в 

ПУРБ

7. Разработена концепция за

мониторинг на повърхностни

води в България в периода

на първия ПУРБ

Използвана при 

разработката на 

програмите за 

мониторинг в 

ПУРБ

Разработване на класификационна система за оценка на 

екологичното състояние и екологичния потенциал на 

определените типове повърхностни води (реки и езера) на 

територията на РБ (на база на типология по система „Б”)

ОБОБЩЕНИЕ: 7 резултата – 5 използвани в ПУРБ
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Дейност 3
“Определяне на стандарти за качество за химично състояние на 

повърхностни води ”

Постигнати резултати Отразени в ПУРБ

1. Изготвяне на списък на специфични замърсители за България,

приет с консенсус от всички заинтересовани страни

2. Дефиниране на допустими средногодишни съдържания /СКОС/

и максимално допустими концентрации /СКОС/ на специфични

замърсители

3. Дефиниране на гранични стойности за качество на някои

физикохимични параметри за разграничаване на много

добро/добро и добро/умерено състояние на различнитетипове

водни тела

4. Предложение за подходящи аналитични методи за определяне на

приоритетно опасни, приоритетни и специфични замърсители,

съгласувани с възможностите на аналитичните лаборатории в

страната .

ОБОБЩЕНИЕ: Резултатите от дейността не са използвани в ПУРБ, 

поради това, че оценката на химичното състояние на водните 

тела е извършена преди приемане на Финалния доклад от 

обществената поръчка
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Дейност 5
“Определяне праговете на замърсяване на подземните води и 

разработване на класификационна система за химичното 

състояние на подземните водни тела”

Постигнати резултати Отразени в ПУРБ

1. Определяне на химичното състояние на подземните води и

стандарти за качество.

2. Определяне на прагове на замърсяване на подземните

води.

3. Оценка и определяне на класификационна система за

химичното състояние на подземните води.

4. Методика за оценка на трендовете на замърсяване на

подземните водни тела.

ОБОБЩЕНИЕ: 4 резултата – 3 използвани в ПУРБ
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Дейност 10
“Актуализация  на  икономическия  анализ  на водоползването”

Постигнати резултати
Отразени 

в ПУРБ

1. Анализ на настоящата ситуация - определяне на значимите

водоползватели, годишен обем на използваната вода по сектори, годишен

обем зауствани водни количества, оценка на социално – икономическото

значение на водовземането

2. Тенденции и прогнози – демографска прогноза, прогноза за динамиката

на икономическото развитие, прогноза за развитие доходите на

населението, социална поносимост на цените на ВК услугите, определяне

на тенденциите в развитието на водоснабдяването и потребностите от

вода, базов сценарий за за икономическото развитие

3. Анализ и оценка на текущите нива на възстановяване на разходите във

водния сектор – идентифициране на цена/такса за водни услуги,

определяне на приходите от водни услуги, оценка на приноса на

различните водоползвания към възстановяване на разходите за водни

услуги, оценка на необходимите инвестиции за достигане на добро

състояние към 2015, оценка на допълнителни приходи, които ще бъдат

генерирани в резултат от приложението на програмата от мерки.

4.Преценка на най-ефективната от гледна точка на съотношението

разход-ползи комбинация от мерки, екологични и ресурсни разходи,

ценова политика

ОБОБЩЕНИЕ: 4 резултата – 3 използвани в ПУРБ
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Дейност 11

“ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И SWOT АНАЛИЗ ”

ОБОБЩЕНИЕ: От извършената екологична оценка са 

въведени забрани и ограничения в програмите от мерки 

на ПУРБ с оглед намаляване негативното въздействие 

върху околната среда. 

Постигнати резултати Отразени в ПУРБ Забележки

1. Изготвен доклад по екологична

оценка на ПУРБ на ИБР и доклад за

оценка на съответствието със Зоните

по Натура 2000

1.Въведени забрани и 

ограничения в 

програмата от мерки на 

ПУРБ на ИБР

2. Извършен SWOT анализ на ПУРБ на

ИБР.

Неприложимо в ПУРБ

3.Съгласуван ПУРБ на ИБР със

становище по Екологична оценка №5-

2/2009 г.

Раздел 12 на ПУРБ



1010

Постигнати резултати

Отразени в 

ПУРБ

1. Проведени срещи за консултация със заинтерисованите страни във връзка с

проекта на ПУРБ и Програмата от мерки – 5 на брой

2. Консултация с широката общественост - Организирано и проведено

социологическо проучване сред заинтерисованите страни и широката

общественост в ИБР, идентифицирани през първия етап на проекта

3. Бяха проведени телефонните интервюта със заинтересованите страни и

широката общественост и направен анализ на резултатите от проведените

интервюта.

Дейност 13

“КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА 

ПЛАНОВЕТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ ”

ОБОБЩЕНИЕ: От консултациите с обществеността – срещите и 

социологическото проучване сред заинтерисованите страни, бяха 

изведени топ проблемите и мерките за ИБР, които  бяха отразени в 

Раздела Консултации с обществеността и Прогграма от мерки в ПУРБ.


