
начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

БД БД БД

услуга услуга услуга

БД и услуга БД и услуга БД и услуга

Раздел 1. Общо описание на 
характеристиките на района за 
басейново управление (съгласно 
Глава Х, Раздел VІ, чл.157 т.1 и Раздел 
ІV от ЗВ)

.12.2004 .12.2004 .12.2004 актуализация до 
.12.2008 г.

1. Общи характеристики .12.2004 .12.2004 .12.2004
1.1.Географски граници .12.2004 .12.2004 .12.2004

1.2.Екорегиони .12.2004 .12.2004 .12.2004

1.3.Характерни особености на района за 
басейново управление по басейни

.12.2004 .12.2004 .12.2004 актуализация до 
.12.2008 г.

1.4.Специфични проблеми в 
управлението на водите в района на 
басейново управление (общи за района и 
по басейни)

.06.2008 .06.2008 .06.2008

2.Характеристика на повърхностните 
води 

Консултантски услуги   

Изпълненикраен 
срок краен срок

Коментар
Предстоящи

Приложение №9-9
Работна програма за разработване на ПУРБ

р.МАРИЦА
(р.Бяла) 

р.ТУНДЖА
(р.Фишера)

р.АРДА
(р.Атеринска)

Съдържание на ПУРБ               
краен 
срок
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начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

БД БД БД

услуга услуга услуга

БД и услуга БД и услуга БД и услуга

Консултантски услуги   

Изпълненикраен 
срок краен срок

Коментар
Предстоящи

р.МАРИЦА
(р.Бяла) 

р.ТУНДЖА
(р.Фишера)

р.АРДА
(р.Атеринска)

Съдържание на ПУРБ               
краен 
срок

2.1.Идентифициране на “категориите” 
повърхностни води .12.2004 .12.2004 .12.2004

2.2.Типология на повърхностните води 
(по ситема "А" и "Б") .12.2004 .08.2006 .08.2006

типологията е 
преработена от 
система"А", в 
система "Б" - 
2006 г.

2.3.Избор на референтни  условия  и/или 
места .06.2008 .06.2008 .06.2008 Услуга 1 Услуга 4  

Услуга 5

2.4.Определяне на водните тела за всяка 
категория повърхностни води .12.2004 .12.2004 .12.2004

актуализация на 
ВТ, във връзка с 
преработената 
типология -  
2006 г.

3.Характеристика на подземните води

3.1.Идентифициране на подземните 
води .12.2004 .12.2004 .12.2004
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начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

БД БД БД

услуга услуга услуга

БД и услуга БД и услуга БД и услуга

Консултантски услуги   

Изпълненикраен 
срок краен срок

Коментар
Предстоящи

р.МАРИЦА
(р.Бяла) 

р.ТУНДЖА
(р.Фишера)

р.АРДА
(р.Атеринска)

Съдържание на ПУРБ               
краен 
срок

3.2.Определяне на подземните водни 
тела .12.2004 .12.2004 .12.2004

преработка на 
ВТ, 
допълнително 
определяне и 
присъединяване 
към Район за 
басейново 
управление - 
2006 г. 

3.3.Първоначална характеристика на 
подземните водни тела

.12.2004 .12.2004 .12.2004 актуализация - 
2006 г.

3.4.Допълнително характеризиране на 
подземните водни тела

.12.2004 .12.2004 .12.2004
актуализация и 
допълнение - 
2006г.

4.Картиране в ГИС .12.2004 .12.2004 .12.2004
актуализация и 
допълнение - 
2006г.
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начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

БД БД БД

услуга услуга услуга

БД и услуга БД и услуга БД и услуга

Консултантски услуги   

Изпълненикраен 
срок краен срок

Коментар
Предстоящи

р.МАРИЦА
(р.Бяла) 

р.ТУНДЖА
(р.Фишера)

р.АРДА
(р.Атеринска)

Съдържание на ПУРБ               
краен 
срок

Раздел 2. Кратък преглед на 
значимите видове натиск и 
въздействие в резултат от човешката 
дейност върху състоянието на 
повърхностните и подземните води 
(съгласно Глава Х, Раздел VІ, чл.157 
ал.2)

.12.2004 .12.2004 .12.2004

актуализация 
през  2006г и ще 
продължи 
до.12.2008 г.

1.Оценка на замърсяването от 
точкови източници (съгласно Раздел 
VІ, чл.157 т.2 ”а”)

.12.2004 .12.2004 .12.2004

актуализация 
през  2006г и ще 
продължи 
до.12.2008 г.

1.1.За повърхностните води .12.2004 .12.2004 .12.2004

1.2.За подземните води .12.2004 .12.2004 .12.2004

2.Оценка на замърсяването от 
дифузни източници, включително 
преглед на ползването на земите 
(съгласно Раздел VІ, чл.157 т.2 ”б”)

.12.2004 .12.2004 .12.2004

актуализация 
през  2006г и ще 
продължи 
до.12.2008 г.

2.1.За повърхностните води .12.2004 .12.2004 .12.2004

2.2.За подземните води .12.2004 .12.2004 .12.2004
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начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

БД БД БД

услуга услуга услуга

БД и услуга БД и услуга БД и услуга

Консултантски услуги   

Изпълненикраен 
срок краен срок

Коментар
Предстоящи

р.МАРИЦА
(р.Бяла) 

р.ТУНДЖА
(р.Фишера)

р.АРДА
(р.Атеринска)

Съдържание на ПУРБ               
краен 
срок

3.Оценка на въздействието върху 
количеството на водите, включително 
водовземанията (съгласно РазделVІ, 
чл.157 т.2”в”)

.12.2008 .12.2008 .12.2008

3.1. Повърхностните води - обща оценка 
на повърхностния отток и 
водовземането

.12.2008 .12.2006 .12.2007

първоначална 
оценка 2004г, 
актуализация 
2006г и ще 
продължи до 
.12.2008 г.

Услуга 2 Услуга 6     
Услуга 7

3.2. Подземните води - обща оценка на 
експлоатационния ресурс и 
водовземането

.12.2006 .12.2006 .12.2006

първоначална 
оценка 2004г, 
актуализация 
2006г и ще 
продължи до 
.12.2008 г.

Услуга 7
Услуга 8
Услуга 9
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начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

БД БД БД

услуга услуга услуга

БД и услуга БД и услуга БД и услуга

Консултантски услуги   

Изпълненикраен 
срок краен срок

Коментар
Предстоящи

р.МАРИЦА
(р.Бяла) 

р.ТУНДЖА
(р.Фишера)

р.АРДА
(р.Атеринска)

Съдържание на ПУРБ               
краен 
срок

4.Анализ на други въздействия в 
резултат на човешката дейност върху 
състоянието на водите (съгласно 
Раздел VІ, чл.157 т.2”г”)

.12.2008 .12.2008 .12.2008

първоначална 
оценка 2004г, 
актуализация 
2006г и ще 
продължи до 
.12.2008 г.

5.Оценка  на  риска за водните тела, 
за които съществува риск да не 
постигнат поставените цели за 
опазване на околната средада 
(съгласно Раздел ІV, чл.156"к")

.12.2004 .12.2004 .12.2004 актуализация 
през 2006 г.

5.1.За повърхностните водни тела .12.2004 .12.2004 .12.2004

5.2. За подземните водни тела .12.2004 .12.2004 .12.2004

Раздел 3. Списък и карти на зоните за 
защита на водите - регистър на 
защитенште територии (съгласно 
Раздел VІ, чл.157 т.3)

.12.2004 .12.2004 .12.2004 актуализация до 
.12.2008 г.
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начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

БД БД БД

услуга услуга услуга

БД и услуга БД и услуга БД и услуга

Консултантски услуги   

Изпълненикраен 
срок краен срок

Коментар
Предстоящи

р.МАРИЦА
(р.Бяла) 

р.ТУНДЖА
(р.Фишера)

р.АРДА
(р.Атеринска)

Съдържание на ПУРБ               
краен 
срок

Раздел 4. Мониторинг на водите .12.2006 .12.2006 .12.2006 актуализация до 
.12.2008 г.

4.1. Повърхностни води .12.2006 .12.2006 .12.2006

4.1.1.Карти на мрежите за мониторинг 
на повърхностните води (съгласно 
Раздел VІ, чл.157 т.4)

.12.2006 .12.2006 .12.2006

усъвършенстван
ето на мрежите 
за мониторинг 
ще продължи до 
12.2008г

4.1.2.Карти с резултатите от 
мониторинга  за екологично и химично 
състояние на повърхностните води  
(съгласно Раздел VІ, чл.157 т.5"а")

.12.2008 .12.2008 .12.2008 Услуга 10 

4.2. Подземни води .12.2006 .12.2006 .12.2006

4.2.1.Карти на мрежите за мониторинг 
на подземните води (съгласно Раздел VІ, 
чл.157 т.4)

.12.2006 .12.2006 .12.2006

усъвършенстван
ето на мрежите 
за мониторинг 
ще продължи до 
12.2008г
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начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

БД БД БД

услуга услуга услуга

БД и услуга БД и услуга БД и услуга

Консултантски услуги   

Изпълненикраен 
срок краен срок

Коментар
Предстоящи

р.МАРИЦА
(р.Бяла) 

р.ТУНДЖА
(р.Фишера)

р.АРДА
(р.Атеринска)

Съдържание на ПУРБ               
краен 
срок

4.2.2.Карти с резултатите от 
мониторинга  за количественото и 
химично състояние на подземните води  
(съгласно Раздел VІ, чл.157 т.5"б")

.12.2008 .12.2008 .12.2008 Услуга 11 

4.3.Зони за защита на 
водите .12.2008

4.3.1.Карти на мрежите  за мониторинг  
на зоните за защита на водите (съгласно 
Раздел VІ, чл.157 т.4)

.12.2006 .12.2006 .12.2006

усъвършенстван
ето на мрежите 
за мониторинг 
ще продължи до 
12.2008г

4.3.2.Карти с резултатите от 
мониторинга на зоните за защита  
(съгласно Раздел VІ, чл.157 т.5"в")

.12.2008 .12.2008 .12.2008
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начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

БД БД БД

услуга услуга услуга

БД и услуга БД и услуга БД и услуга

Консултантски услуги   

Изпълненикраен 
срок краен срок

Коментар
Предстоящи

р.МАРИЦА
(р.Бяла) 

р.ТУНДЖА
(р.Фишера)

р.АРДА
(р.Атеринска)

Съдържание на ПУРБ               
краен 
срок

Раздел 5. Списък на целите за 
опазване на околната среда, 
включително случаите по чл.156"в"-
156"е"(съгласно Раздел VІ, чл.157 т.6)

.12.2008 .12.2008 .12.2008

5.1. Повърхностни водни тела .12.2008 .12.2008 .12.2008 Услуга 12

5.2. Подземни водни тела .12.2008 .12.2008 .12.2008 Услуга 8   
Услуга 9

5.3.Зони за защита на водите .12.2008 .12.2008 .12.2008 Услуга13

5.4.Списък на водните тела, които няма 
да постигнат целите съгласно чл.157 
б.”в”-б.”е”

.12.2008 .12.2008 .12.2008

Раздел 6. Кратък преглед на 
икономическия анализ на 
водовземането (съгласно Раздел VІ, 
чл.157 т.7) 

.12.2004 .12.2004 .12.2004

● актуализация 
и разширяване 
обхвата - 2005 
г., 
● актузация до 
.12.2008 г.

Услуга 3 
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начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

БД БД БД

услуга услуга услуга

БД и услуга БД и услуга БД и услуга

Консултантски услуги   

Изпълненикраен 
срок краен срок

Коментар
Предстоящи

р.МАРИЦА
(р.Бяла) 

р.ТУНДЖА
(р.Фишера)

р.АРДА
(р.Атеринска)

Съдържание на ПУРБ               
краен 
срок

1. Икономическа значимост на 
ключовите водоползвания .12.2004 .12.2004 .12.2004

● актуализация 
и разширяване 
обхвата - 2005 
г., 
● актузация до 
.12.2008 г.

Услуга 3 

2.Основни икономически двигатели 
(сектори), включително и оценка на 
настоящото състояние

.12.2008 .12.2008 .12.2008

● актуализация 
и разширяване 
обхвата - 2005 
г., 
● актузация до 
.12.2008 г.

Услуга 3 Услуга14

3.Текуща оценка на възстановяване 
на разходите  - икономическа и 
финансова

.12.2008 .12.2008 .12.2008

● актуализация 
и разширяване 
обхвата - 2005 
г., 
● актузация до 
.12.2008 г.

Услуга 3 

4. Прогнозни сценарии за бъдещо 
развитие .12.2008 .12.2008 .12.2008

● актуализация 
и разширяване 
обхвата - 2005 
г., 
● актузация до 
.12.2008 г.

Услуга 3 
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начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

БД БД БД

услуга услуга услуга

БД и услуга БД и услуга БД и услуга

Консултантски услуги   

Изпълненикраен 
срок краен срок

Коментар
Предстоящи

р.МАРИЦА
(р.Бяла) 

р.ТУНДЖА
(р.Фишера)

р.АРДА
(р.Атеринска)

Съдържание на ПУРБ               
краен 
срок

Раздел 7. Кратък преглед на програми 
от мерки за постигане на целите за 
опазване на околната среда (съгласно 
Раздел VІ, чл.157 т.8)

.12.2008 .12.2008 .12.2008

1.Базистни мерки по чл.156н ал.2 .12.2008 .12.2008 .12.2008
Услуга 15
Услуга 16   
Услуга 17

2.Допълнителни мерки по чл.156н ал.2 .12.2008 .12.2008 .12.2008 Услуга 15
Услуга 17

3.Институционален и инвестиционен 
анализ за програмите от мерки .12.2008 .12.2008 .12.2008 Услуга 18   

Услуга 19

11



начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

БД БД БД

услуга услуга услуга

БД и услуга БД и услуга БД и услуга

Консултантски услуги   

Изпълненикраен 
срок краен срок

Коментар
Предстоящи

р.МАРИЦА
(р.Бяла) 

р.ТУНДЖА
(р.Фишера)

р.АРДА
(р.Атеринска)

Съдържание на ПУРБ               
краен 
срок

Раздел 8. Регистър на всички други 
подробни програми и планове в 
обхвата на Източнобеломорски район 
за БУ, отнасящи се за отделни 
подбасейни, сектори, проблеми или 
типове води,  имащи отношение към 
ПУРБ (съгласно Раздел VІ, чл.157 т.9)

.12.2008 .12.2008 .12.2008

Раздел 9. Списък на мерките за 
обсъждане с обществеността, 
постигнатите резултати при 
изпълнението им и свързаните с това 
изменения на плана (съгласно Раздел 
VІ, чл.157 т.10)

.12.2008 .12.2008 .12.2008

обсъждане на 
програмите от 
меркиза 
подобряване на 
водите - 12.2007 
г.
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начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

начин на 
изпълнение

БД БД БД

услуга услуга услуга

БД и услуга БД и услуга БД и услуга

Консултантски услуги   

Изпълненикраен 
срок краен срок

Коментар
Предстоящи

р.МАРИЦА
(р.Бяла) 

р.ТУНДЖА
(р.Фишера)

р.АРДА
(р.Атеринска)

Съдържание на ПУРБ               
краен 
срок

Раздел 10. Компетентен орган за 
управление на водите - наименование 
и адрес (съгласно Раздел VІ, чл.157 
т.11)

.12.2004 .12.2004 .12.2004

Раздел 11. Лица за връзки и 
процедурите за получаване на 
документация и информация по 
Раздел VІІ, както и за програмите от 
мерки и данните от мониторинга, 
извършен в съответствие с 
разпоредбите на раздел VІІІ и на 
наредба по чл.135 т.14 (съгласно 
Раздел VІ, чл.157 т.12)
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