Обучение в Холандия на експерти
от БД ИБР – Пловдив и МОСВ


По проект: “Институциално укрепване на органите за
Басейново управление в България за прилагане на
Рамковата директива по водите в Източнобеломорски
район – пилотен проект за басейна на р.Арда”



На основание: Заповед №КЧ-98/14.04.2006 г.



За период: 18.04.÷27.04.2006 г.



Основна цел: Запознаване със структурата на управление
на водите и опита на Холандия по прилагане на РДВ
2000/60/ЕС и някои от съпътствуващите я директиви.

ПОСЕЩЕНИЕ НА НАУЧЕН ИНСТИТУТ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
(RIVM – LER) ГР. БИЛТХОВЕН

РАЗГЛЕДАХА СЕ ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ТЕМИ

Оценка на риска при замърсяване на водните тела с
приоритетни вещества, съгласно РДВ
■ Използва се софтуерен продукт EUSES (Европейска система

за количествена оценка на субстанциите) и технически
ръководства, разработени и приети в рамките на ЕС;
■ Оценката се базира на отношението РEC / PNEC –
предвидена екологична концентрация/прeдвидена
неефективна к-ция за всяка субстанция т.е. такава, която няма
да укаже ефект върху екосистемата, и при стойност > 1,02 се
приема, че водното тяло (ВТ) е в риск;
■ За оценка на състоянието е необходимо резултатите от
анализите да се отнесат към референтното състояние.

Мониторинг на подземните води












Определени са три типа подземни води: плитки (1÷1,5м),
среднодълбоки (8÷15м) и дълбоки (23÷25м);
Разположението на мониторинговите пунктове е съобразено с
границите на водни тела, отличаващи се по своята геология и
воден режим;
Пробонабиранията се извършват максимално 2 пъти
годишно, а минимално веднъж на 6 години, в зависимост от
дълбочината и уязвимостта;
70% от питейното водоснабдяване в Холандия се осигурява
от подземни води;
Управление на подземните води се осъществява на 2 нива –
национално (изготвят се нормативната база) и локално
(прилагане на мерките). Между тези две нива са
провинциите;
Научните институти разработват и провеждат мониторинга
на подземни води, и съставят оценка на състоянието на
подземните водни тела.

Обществено здраве, храна, екология и безопасност
(Charles Bodar)
Представи се информация за контрола на химикалите,
съгласно изискванията на съответните директиви и
решения н ЕК, свързани с оценка на риска, като се
посочиха някои от основните проблеми:






Широкото прилложение на цинка в бита и селското
стопанство и наложените законодателни отраничения за
използването му;
Използването на фосфатни торове, предвид съдържанието
на кадмий в суровината;
Основен принцип при проектиране на мониторинговите
програми за подземни води е да се взимат всички проби
едновременно.

Прилагане на екологичните стандарти за
качество






Анализът, относно наличието на приоритетни вещества във
водните тела, съгласно Анекс Х към РДВ е стартирал 5
години след приемането й, и в момента на мониторинг
подлежат 40÷50 вещества;
Подготвя се списък на т.нар. релевантни вещества, на база
Директива 76/464/ЕС, приоритетните вещества от Анекс Х и
релевантните вещества открити в речния басейн;
Въведени са 3 нива за изследване на приоритетни вещества:
- на ниво ЕС - 33 вещества, включени в Анекс Х и за доклада
пред ЕК;
- регионално ниво (между няколко страни) - 15 вещества, с
установени Стандарти за екологично качество;
- местно ниво - 120÷150 броя,които са значими за малки
територии.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ВОДЕН БОРД ВАЛЛЕ И ЕЕМ

Воден борд ''Валле и Еем’’:
● 1 060 км2;
● 600 000 жители;
● 785 000 ЕЖ;
● 145 км канализацион.с-ми;
● 34 помпени станции;
● 9 ПСОВ.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ХОЛАНДИЯ
■ Национално – Министерство на транспорта и водите
е отговорно за гоемите реки, крайбрежните площи и
морето;
■ Регионално - 12 на броя провинции, отговарящи за
качеството и количеството на подземните води;
■ Водните бордове (25 на брой), занимаващи се с
качество и количество на повърхностни и плитки
подземни води и защита от наводнения

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИЯ БОРД








Общо събрание (30 човека
избрани чрез преки избори) –
заседания 5 пъти в годината.
Изпълнителен комитет (6
човека, избрани от Общото
събрание) – заседава 2 пъти на
седмица.
Воден борд – избирателен орган
с квота 220 човека
Основните отдели на водния
борд: водна и държавна
политика, контрол, пречистване
и отпадъчни води и финансии .

Събрани такси от Водни компании,
Общини и Водни бордове за:
● питейната вода: 1÷1,5 €/м3
● канализации: 100÷140 €
● пречиствене: 150 €/къща

Годишни инвестиции за:
● защита от наводнения:
1,7 мил. €
● поддържане на оптимални
нива - 10,1 мил. € ;
● ПСОВ - 40 мил. €

СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ






Създадена е преди 1972 г. във връзка с установяване
степента и характера на замърсяване на водите.
В Холандия са обособени 7 речни басейна, обхванати от
съставените програмите за мониторинг на повърхностни
води.
Група от експерти по мониторинг на национално ниво са
рацработили програмите за мониторинг (контролен,
оперативен и проучвателен), съгласно изискванията на
РДВ .

Честота на оперативния мониторинг на повърхностни
водни тела






Екологичен статус и физико-химичните параметри,
едновременно - 4 пъти годишно за шест годишен период;
Биологични показатели – (в зависимост от типа води), за
риби - 2 пъти за период от 6 години, а за водорасли
(фитопланктон) - 2 пъти в година.
Химични показтели - приоритетни вещества - 12 пъти
годишно.
В района, за който отговаря водния борд, са определени
19 водни тела и до момента за тях са определени 50 ÷ 60
мониторингови пункта, като само до 30% са включени в
мониторинговите програми за 2007г.

Софтуер WFD explorer, финансиран от правителството
по проект към Научна програма “Да живеем с водата”







Представяне на различни сценарии и оценка на
екологичното качество, в резултат на изпълнението на
планираните мерки;
Наличие на възможност за селектиране на икономически
ефективни мерки, за постигането на определено
екологично качество;
Съставяне на оценка за екологичното качество в сегашно
време по различни показатели.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ОФИСА НА ПРОВИНЦИЯ
Overijssel, Zwolle




Създадена е трансгранична комисия между Холандия и
Германия за координация при прилагане на РДВ, като в
нея от холандска страна участват представители на 6
министерства – заседава 2 пъти годишно
Провинция Overijssel е партньор с провинция Gelderland в
съвместен проект с Румъния, области Телеорман и
Гюргево по програма за сътрудничество на основата на
договор за сътрудничество, подписан на 15.01.2005г.
Цел на проекта е развитие на институционалния капацитет
на локалните публични власти в Румъния и България
отговорни за управление водите, ползвайки опита на
холандските провинции, чрез специализирана структура
за всички локални и регионални власти в басейна на
р.Дунав.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ВОДЕН БОРД ГРООД САЛАНТ

Защита от високи води посредством
уникална надуваема бариера, при вливането на IJsselmeer
в West-Overijssel

Посещение на съоръжения за защита от високи
води на гр.Кампен

ПОСЕЩЕНИЕ НА ВОДЕН БОРД Hunze en Aa`s

РИБНИ ПРОХОДИ ПРИ ПИСТРОЯВАНЕ НА МОРСКИ
ДИГИ
1. Чрез водоем:
● пълни се сладка вода;
● въвеждат се рибните
пасажи;
● шлюзовете
към морето се затварят;
● водния обем заедно
с рибите се изпуска в
системата от канали и
езера, чрез помпа.
2. Рибен проход чрез междинен водоем т.нар. полдер,
използван и като ретензионене обем при наводнения.

Възстановяване на бивши речни корита

Работна среща в регионален офис на ARCADIS в
гр. Apeldoоrn на тема:
Определяне на максималния екологичен потенциал за
силномодифицирани и изкуствени водни тела
1. Определят се референтните условия за всеки тип стоящи и
течащи води.
2. Изготвя се класификационна скала за всеки тип и се
оценява състоянието на водните тела по основните
показатели - биологични, физикохимични и
хидроморфологични (софтуер WFD EXPLORER).
3. На база на оценката се определят групи от мерки.
4. По експертна оценка се определят максималните
стойностите на основните показатели за състоянието на
водните тела, след прилагането на определените мерки.
Тези стойности определят и максималния екологичен
потенциал на водните тела.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ИНСТИТУТ ''АЛТЕРА''
в гр. Вагенинген

Определяне на референтни условия и класификационна
система за оценка на екологичния статус на стоящи води






В Холандия всички водни тела са в категория «Силномодифицирани» и референтните условия се определят на
база исторически данни и данни от съседни страни със
сходни речни и езерни типове.
Стремежът е да се определят ключовите биоиндикатори
(не повече от 5-10 вида за всеки един биологичен
показател), които практически могат да се използват при
моделиране на референтни биоценози.
В 7-те речни басейна в Холандия общо са определени 53
типа стоящи води

РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ARCADIS
EUROCONSULT В ОФИСА В ГРАД ARNHEM

Основни насоки в дейноста ARCADIS EUROCONSULT :
● Интегрирано управление на водите (прилагане на РДВ);
● Вода за храната - развитие на селското стопанство и
напояването, управление на хрнителната верига, контрол на
дренирането и засоляването, укрепване на локални
организации и участие на потребителите;
● Вода за хората – защита от наводнения, развитие на селските
райони, доставяне на вода , канализации и пречистване;
● Вода за природата - мениджмънт на рибовъдство, акватични
ресурси и крайбрежните зони и възсановяване на влажни
зони;
● Управление на природните ресурси - лесовъдство, изменения
на климата, еко-туризъм, оценка на екологичното
въздействие, управление на защитени територии и
естествени местообитания, укрепване на екологични
организации.

РАБОТНА СРЕЩА В ИНСТИТУТА “ДЕЛФ ХИДРАВЛИКС”

Представяне на софтуер WFD Еxplorer за оценка на
статуса на водните тела




Разработеният софтуер се използва от всички водни
бордове за оценка статуса на водните тела.
При оценката на стоящи води се използват основно
водорасли и макрофити, за течащи мокрозообентос и
риби, а за крайбрежни води - водорасли и макрозообентос.
В института са разработени и други софтуерни продукти
за оценка състоянието на хабитатите, база-данни за
мониторингова информация, моделиране на условия,
свързани с цъфтежа на водорасли и др.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ВОДЕН БОРД ”ДЕЛФТ”

ПРОЕКТ “ABC DELFTLAND”
Цел на проекта: решаване на проблемите с осигуряване
на необходимите ретензионни обеми при високи води,
предвид увеличаване на дъждовете през последните
години, причинени от урбанизацията и промените в
климата.
Планирани са следните мерки:
1.Изграждане на ретензиращи резервоари;
2.Разширяване на съществуващата мрежа от канали;
3.Изграждане на нови диги;
4.Създаване на полдери за акумулиране в случай на
наводниния;
5.Увеличаване на капацитета на дрениращите системи.

ПРИЛАГАНЕ НА РДВ В ЗАПАДЕН РЕЙН









Стратегията на проекта цели:
Мащабът му да е териториалния обхват на водните
бордове;
Калибрация на използваните модели предвид
сравнимостта на резултатите;
Мерките се набелязват от провинциите, разработват се
от водните бордове и се прилагат от общините;
Основно правило е поставяне на реалистични цели,
мерки и разходи.

Целите по отношение на качество за:




Химично качество - постигането на съответствие с
химичните стандарти. Фокусът е към приоритетните
вещества. Основните проблеми са свързани с
азотосъдържащите вещества, тежките метали,
пестицидите и повърхностно активните вещества.
Екологично качество - установяване на холандски
екологични стандарти, като основните екологични
проблеми са свързани с големите градове и
оранжериите.

Посещение на Информационен център за Проекта“Делта” и
бариерата срещу бури на р. Източен Шелд







След катастрофално наводнение през 1953 год., причинено
от морска буря и пролетен прилив загиват 1 835 души и
около 200 000 остават без дом. Това налага учередяването
на Комитет “Делта”.
Взето е решение е за затворяне на всички морски ръкави
между р. Западен Шелд и водния път към пристанище
Ротердам.
Работите започват през 1951 г. Закона за проекта “Делта” е
одобрен от парламента и публикуван през май 1958 год.
Строителството на подвижни бариери и диги се
осъществява поетапно и финализира през 1986 год.

Посещение в офиса на Федерация на
неправителствените организации в Зееланд
Привличане на обществеността
в процеса по вземане
на решения.
.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:






Органите за управление на водите в Кралство
Холандия са “Водните бордове” (Water boards) - 25 на
брой;
Реализирана е значителна степен на децентрализация в
управлението на водите, като на национално ниво се
разработена само стратегията и основната рамка, а
реалното управление се осъществява на местно и
провинциално ниво;
В процеса на интегрираното управление на водите са
въвлечени не само органите на съответното ниво, но и
научно-изследователски институти и неправителствени
организации;





Една част от събираните такси се реенвистират от
водните бордове за поддържането на водната и
защитната инфраструктури и изграждане на нови
обекти, а друга част е насочена за издръжка на
бордовете и отчисления към бюджета;
За защита от вредното въздействие на водите са
изградени уникални по размери, схема и конструкция
съоръжения, като тяхната история датира от 11-ти век.
Финансирането на тези съоръжения се извършва по
смесен път - една част от държавата, една част от
обществени фондове и една част от средства на
местното управление;







Основната препоръка на проф. Берт Хиглер от
Институт ''АЛТЕРА'' бе при липса на достатъчно
данни да се използва експертна оценка, както при
определянето на референтни условия, така и за оценка
на екологичния статус, за която е добре да се използват
ограничен брой биологични видове с добра
биоиндикаторна тежест.
Изборът на мониторинговите пунктове, включени в
програмите за мониторинг от 2007 г., да бъде
внимателно прецизиран, относно броя и необходимите
средства за поддръжка;
Българските експерти имаха възможност да се
запознаят с постигнатото по прилагането на
Европейската Рамкова Директива за Водите, както и
сравнят нивото на извършените дейности от двете
страни по изготвяне на Плановете за управление нана
речните басейни.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

