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РАЗДЕЛ 6 

 

КООРДИНАЦИЯ С РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ И ПУРБ 

Съгласно изискванията на чл. 146о, ал. 3 от Закона за водите проектът на 

ПУРН е разработен съгласувано и в координация с проекта на ПУРБ и включва 

мерки, допринасящи едновременно, както за постигане на добро състояние на 

водите (цел на РДВ 2000/60/ЕС), така и за намаляване на риска от наводнения 

(цел на Директива 2007/60/ЕО). 

Координацията с РДВ 2000/60/ЕС  при разработване на ПУРН е 

съобразена на всички стъпки на изготвянето му, при създадена организация за 

едновременно разработване на график и работна програма за двата плана. 

При изготвянето на ПОРН, РЗПРН и КЗН и КРН е използвана 

информацията, въз основа на която е изготвен и ПУРБ за ИБР – за водни тела, 

източници на замърсяване, зони за защита на водите и др., имащи значение за 

изготвянето на ПУРН. 

При разработване на Национален каталог от мерки за управление на 

риска от наводнения и разработване на Национален каталог от мерки за 

управление на речните басейни е взето предвид необходимостта от 

координация по ДН и  РДВ. И в двата каталога е отчетено наличието на 

синергия на типовете мерки, допринасящи за постигане на целите 

едновременно и на двете директиви. 

Типове мерки, за които е отчетено наличието на синергия и са част от 

ПоМ за ИБР: 

 Почистване и стопанисване на речните легла в границите на 

урбанизирана територия 

 Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние на селскостопанските площи 
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 Залесяване и стопанисване на гола площ във вододайна зона на 

язовир. 

 Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни 

видове 

 Забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и 

островите в реката (галерийните гори по речните брегове) 

 Създаване на управляеми полдери и малки буферни басейни в заливни 

тераси на реките 

 Осигуряване на скатовете за задържане (залесяване) 

 Закриване и рекултивиране на стари и вече неизползваеми 

промишлени зони или отделни предприятия 

 Мониторинг, поддържане в техническа изправност и подсигуряване 

срещу наводнения и подобряване стопанисването на хвостохранилища, 

шламоотвали, сгуроототвали и други съоръжения. 

 Поддържане на съществуващи канализационни мрежи в добро 

състояние 

 Дейности за защита на речните брегове от ерозия вкл. биологично 

укрепване и 

 други 

Изготвянето на ПУРН 2016-2021 за ИБР е съобразено с ПУРБ 2016-2016 

за ИБР, като са използвани данни от същите източници.  При разработването 

на Програмата от мерки е взет предвид Регистъра на зоните за защита на 

водите и забраните и ограниченията по водни тела от ПоМ на ПУРБ. 

Постигането на набелязаните цели за всеки РЗПРН е възможно след 

изпълнение на комбинация от различни мерки. При планирането и избора на 

мерки е следван подход, при който предимство се дава на мерки, които 

минимизират конфликтите и добавят синергия при преследване на поставените 

цели (напр. неструктурните мерки, които са щадящи спрямо околната среда и 

водят до синергични ефекти). 
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При разработването на ПоМ, в случай че съществува повече от един 

вариант за изпълнение на една мярка, се извършва Оценка за 

съответствието на алтернативите с ПУРБ/с целите на РДВ при прилагане 

на следния подход: 

 

1. Оценка дали алтернативата, която допринася за минимизиране на риска 

от наводнения, е неутрална, допринася или възпрепятства изпълнението на 

целите на Рамковата директива за водите, т.е. постигане или запазване на 

добро екологично състояние на повърхностните и подземните тела и постигане 

или запазване на добър екологичен потенциал на силно модифицираните и 

изкуствените водни тела.  

2. Ако алтернативата е неутрална или допринася за изпълнението на 

целите на Рамковата директива за водите, тя се избира за включване в 

програмата от мерки. 

 

Обобщена информация за мерките, които подпомагат достигането на целите на 

Рамковата директива за водите, е представена в следващата таблица 

Програма от мерки 
за: Брой мерки 

Дял в общия брой 
мерки на 

съответната ПоМ (%) Стойност (лв.) 

басейн на р. Арда 85 31% 2 077 095 

басейн на р. Тунджа 73 35% 12 117 330 

басейн на р. Марица 268 25% 76 947 205 

ИБР 426 27% 91 141 630 

 

Мерките, които подпомагат достигането на целите на РДВ, представляват 27% 

от общия брой на мерките, предвидени за територията на ИБР. Необходимите 

средства за тяхното изпълнение са 13% от общите разходи на програмата от 

мерки на ИБР.  

 

Координацията с РДВ е и в процеса на консултация за ПУРН и ПУРБ, като 

консултацията по график и работна програма и мерки за консултация с 
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обществеността за ПУРБ са осъвместени и проведени едновременни срещи по 

график и работна програма за ПУРН и проект на РЗПРН.  

Поради по-късното изготвяне на проекта на КЗН и КРН не бе възможна 

едновременна консултация по междинен преглед на значимите проблеми в 

управлението на водите за ПУРБ, но периода на консултация по проекта на 

ПУРБ за ИБР се застъпва с консултацията по проекта на ПУРН, което дава 

възможност за едновременен коментар по двата плана и съобразяване на 

целите и мерките при финализирането им. 

 


