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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на
морските и вътрешни води” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище
на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на
Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води “.
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 Планът за управление на речните
басейни (ПУРБ) в Западнобеломорски
район 2016-2021г. е разработен на
основание чл. 157, ал.1 и чл.159 от
Закона за водите.
 ПУРБ надгражда и доразвива резултатите
от дейностите в първия планов период за
постигане и поддържане на добро
екологично състояние на водните тела.
 ПУРБ (2016-2021г.) е изготвен въз основа
на национални подходи и методологии,
съответстващи
на
европейското
законодателство в областта на водите.
 Основна цел – осигуряване на рамка за
съхранение и подобряване на всички
водни тела и на зоните с особен статут,
които се нуждаят от специална защита.

BG-GR GWB

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ
БАСЕЙНИ НА ЗБР 2016-2021
www.eeagrants.org







Ключов компонент на ПУРБ представлява
анализа на значимия натиск и въздействие
върху водните тела, които насочват към
идентифициране на специфични екологични
проблеми и техния произход, водещи до
непостигането на екологичните цели.
Програмата от мерки за втория планов период
е основана на прегледа на изпълнението на
предходната, на анализ на състоянието на
водните тела, на значимия натиск и неговото
въздействие върху водните ресурси. Тя
предлага набор от мерки за всяко водно тяло с
цел постигане или поддържане на доброто му
състояние.
В ПУРБ (2016-2021г.) значително внимание е
отделено на икономическия анализ на
водоползването, което
оказва
директно
въздействие върху състоянието на ВТ.
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ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНКА
НА АНТРОПОГЕННИЯ НАТИСК В ЗБР
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 Замърсяване на водите от заустване на непречистени битови
отпадъчни води от канализационни мрежи и неотговарящи на
изискванията на Директива 91/271/ЕЕС пречиствателни станции за
отпадъчни води на населените места
 Заустване на непречистени индустриални отпадъчни води
 Замърсяване на повърхностните и подземните води с азот и
фосфор
от
селскостопански
дейности
(земеделие
и
животновъдство)
 Нарушение на оттока на повърхностните води в резултат на
изграждане на деривационни МВЕЦ
 Изменение на нивото на подземните води в резултат на интензивно
водочерпене
 Физични модификации са с цел предпазване от наводнения,
развитие на урбанизираните територии и водоснабдяване
(промишлено, питейно, напояване и др.).
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РЕГИСТРИ НА ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА
ВОДИТЕ В ЗБР

www.eeagrants.org

Основна цел - установяване на местоположението и гарантиране
опазването на териториите, които се нуждаят от специална защита за
поддържане на качеството на водите в тях и предотвратяване на
влошаването им. В ПУРБ на ЗБР са определени следните видове ЗЗ:
 Повърхностни и подземни ВТ, които са зони за защита, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване - 63 бр. повърхностни ВТ и 34 бр.
подземни ВТ;
 Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи:
• нитратно уязвими зони, съгласно Заповед № РД-146/25.02.2015г. на
Министъра на ОСВ в ЗБР са определени две подземни ВТ и едно
повърхностно ВТ, които са нитратно уязвими зони: BG4000000Q001 –
Порови води в Кватернер Струмешница; BG4000000N011 – Порови
води в Неоген Струмешница и BG4ST400R1072 - р. Струмешница от
българо-македонската граница до вливане в р. Струма;
• чувствителни зони –девет участъка от повърхностни водни тела, всички в
басейна на р.Струма, съгласно
Заповед №РД-970/28.07.2003г. на
Министърa на ОСВ;
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РЕГИСТРИ НА ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА
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 Зони, определени или обявени за опазване на местообитания и
биологични видове, в които поддържането или подобряването на
състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване (Натура 2000):
от 25 зони за местообитания, определени в първия ПУРБ; при
актуализацията се запазва първоначално определеният брой ;
при актуализацията се запазва първоначално определения брой от 19 зони
за птици, определени в първия ПУРБ. Четири броя зони са защитени зони и
по двете директиви.
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО
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ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
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•

•





От общия брой 183 повърхностни ВТ на територията на Западнобеломорски район са
определени изключения от постигане на целите за опазване на околната среда за 32 бр.
водни тела, както следва:
Удължаване на срока за етапно постигане на целите за 23 бр. повърхностни водни тела,
от тях:
поради “технически причини за удължаване срока за постигане на целите за опазване на
околната среда” (чл. 156в, т. 1, буква „а“ от ЗВ)” - 14 бр. повърхностни водни тела;
поради “естествени условия за удължаване срока за постигане на целите за опазване на
ОС” (чл. 156в, т. 1, буква „в“ от ЗВ)” – 9 бр. повърхностни водни тела;
Поставяне на по–малко строги цели за опазване на околната среда” (чл. 156г от ЗВ)
поради „естествени причини - 9 бр. повърхностни водни водни тела;
От общия брой 38 подземни ВТ на територията на Западнобеломорски район са
определени изключения от постигане на целите за опазване на околната среда както
следва:
удължаване на срока (чл. 156в от ЗВ) – за 4 бр. ПВТ в лошо количествено състояние.;
по-малко строги цели (чл. 156г от ЗВ) - за 1 бр. ПВТ в лошо химично състояние и 2 бр.
ПВТ в лошо количествено състояние;
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ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ-ОСНОВНА РАМКА
www.eeagrants.org

Програма от мерки включена в ПУРБ на ЗБР 2016-2021г., ще бъде
приета от Министерски съвет. С нея се цели координиране на
дейностите в териториалния обхват на ЗБР и постигане на целите,
заложени за конкретните водни тела и за защитените зони;
 Включва необходими мерки с цел постигане на целите за околната
среда, посочени в Рамковата директива за водите;
 Програмата от мерки няма за цел да впише всички дейности от
водния сектор;
 Не е програма за действие на БД “ЗБР“;
 Програмата от мерки е част от други секторни политики, които
имат различни цели и ползват други средства.
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Препоръки на ЕК към
Програмите от мерки в ПУРБ (2016-2021г.)
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Разработените Програми от мерки във вторите ПУРБ на страните-членки
следва :
да съчетаят екологичните и икономическите цели, като се опрат на мерки, които
предлагат вода с необходимото качество в достатъчни количества за
природата, хората, и промишлеността;
да осигурят дългосрочна устойчивост и икономическа жизнеспособност на
селското стопанство и аквакултурите;
да подпомогнат производството на енергия, устойчивия транспорт и развитието
на туризма, допринасяйки по този начин за един наистина екологосъобразен
растеж на икономиката.
Необходимост от солидна основа за ПоМ;
Анализ на непълнотите:
Адаптиране на потреблението на вода към екологичните цели на РДВ и
налагане на измененията;
Решаване на проблемите на замърсяването;
По-правилно отчитане на връзката между качество и количество при оценката
на натиска върху водните екосистеми и въвеждане на мерки, насочени към
водочерпенето и регулирането на водния отток;
Необходимост от решаване на проблемите, свързани с регулиране на оттока
(хидрологични) и физическите (морфологични) промени:
Разумно използване на икономически инструменти и стимули:
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Възползване от инвестиционните възможности за финансово
подпомагане от ЕС при изпълнението на ПоМ:
плащания за приемането на селскостопански практики, които са
благоприятни за климата и околната среда по програмите за
развитие на селските райони;
финансиране от фондовете на политиката за сближаване за
цели от областта на водите и адаптирането към изменението на
климата;
Интегрирани проекти по програма LIFE;
подпомагане по „Хоризонт 2020“ за иновации във водния
отрасъл
и
за
внедряването
на
иновационни
и
природосъобразни решения за справяне с предизвикателствата
пред обществото в областта на водите и управлението на риска
от наводнения.
предложените от ЕК възможности в Плана за инвестиции за
Европа, особено в подкрепа на развитието на водната
инфраструктура.
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Дейностите в рамките на Програмата от мерки 2016-2021г. са насочени към
следните основни направления:
Хидроморфология

Дейности по възстановяване на морфологията и подобряване на
непрекъснатостта на речните течения, възстановяване и
управление на влажните зони

Водовземане

Дейности по подобряване на хидрологичните условия

Земеделие

Дейности за борба със замърсяването от земеделски източници

Селищни
канализации

Дейности по борба със замърсяването от битови и индустриални
източници (свързани с канализацията индустрии)

Знание

Общи изследвания с цел подобряване на знанията

Индустрия

Дейности за борба с индустриалното замърсяване

BG-GR GWB

Мерки, свързани с натиск от точкови
източници на замърсяване
 Реконструкция
или
модернизация
на
канализационна мрежа;
 Изграждане, реконструкция или модернизация на
ГПСОВ;
 Доизграждане на канализация за населено място
под 2000 е.ж, за което има изградена ПСОВ;
 Осигуряване на подходящо пречистване на
отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж.
(изграждане на подходяща ПСОВ, включване към
по-голяма ПСОВ, изграждане на влажна зона и др.);
 Контрол на количеството и качеството на
производствените отпадъчни води, зауствани в
канализационните системи на населените места;
 Осъществяване на превантивни мерки и контрол на
интегрираното замърсяване по IPPC;
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Мерки, свързани с натиск от дифузни
източници на замърсяване
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Мерки, свързани с ликвидиране на нерегламентирани сметища и депа, неотговорящи
на екологичните изисквания. Този тип мерки са насочени към намаляване на
биогенното замърсяване от отпадъци от населените места:
•
изграждане на регионални депа;
•
закриване на общински депа, които не отговарят на екологичните законови изисквания;
 Мерки, насочени към източник на дифузно замърсяване - селско стопанство
(земеделие и животновъдство) - свързани са с изпълнението на изискванията на
Директива за нитратите 91/676/ЕС и чл. 11.3з на Директива 2000/60/ЕСВ:
•
Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове;
•
Извършване на контрол на задължително изпълнение на програми от мерки за
ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в
уязвимите зони;
•
Задължително прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на
проекти по ПРСР;
•
Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове;
•
Разработване на програми за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в
чувствителните зони.
В уязвимите зони се изисква задължително прилагане на добри земеделски практики,
включващи мерки по съхранението на торовете, времето на торене и др., привеждане на
животновъдните ферми в уязвимите зони
към изискванията, обучение на фермерите и
земеделците за прилагане на „добри практики”.
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Мерки, свързани с натиск от физични
изменения/ хидроморфологичен натиск
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В ПоМ на ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) са предвидени голям брой
конкретни мерки срещу хидроморфологичния натиск по водни
тела. Определените мерки са насочени към конкретни водни тела
и са свързани с:
 Подобрение на морфологичните условия;
 Приемане на методика за определяне на екологичния отток;
 Контрол върху осигуряване на екологичния отток;
 Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта
на реката;
 Прилагане на процедура по ОВОС, при водовземане от водни
тела в които черпенето надвишава 60% от разполагаемите
ресурси на подземното водно тяло.

BG-GR GWB

Мерки, свързани със зоните за защита на водите
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 Мерки насочени към зоните за защита на водите - свързани с допълнителна
защита, произтичащи от специалния статут на зоните за защита на водите.
 Мерки за опазване на зоните за защита на питейните води - Регистър на
водните тела, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
 Мерки за опазване на зоните за защита по Натура 2000 и защитените
територии, за които водите са важен фактор - За опазването на тези зони са
формулирани допълнително мерки, свързани с опазване и възстановяване на
природни местообитания и местообитания на видове:
• Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичните
характеристики (ВЕЦ, баластриери,
хидромелиораци свързани с нови
водовземания, отводнявания и др.);
• Обезпечаване на съществуващи съоръжения, нарушаващи биокоридорните
функции на реките, с рибни проходи;
• Ограничаване на водовземането при сезонно намаление на оттока с оглед
осигуряване на минимално допустим отток след водовземането;
• Забрана за извършване на водовземане при невъзможност за осигуряване на
минимално допустим отток след мястото на водовземане.
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Мерки, свързани с подобряване
качеството на данните и достоверността
на мониторинга
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 Завършване на инвентаризацията на емисиите, заустванията и загубите на
приоритетни и приоритетно опасни вещества;
 Осъществяване на превантивни мерки и контрол на интегрираното
замърсяване по IPPC;
 Провеждане на мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен
източник на този натиск;
 Разработване на методи за анализ на приоритетни вещества във води (за
№ 5, 7, 12, 13, 19, 30 от Директива 2013/39/ЕК и на допълнените 11ПВ( от
33 до 44) от Директива 2013/39/ЕК);
 Разработване на методи за анализ на приоритетни вещества в седименти (
№ 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и 30 от приложение 1 на
Директива 2013/39/ЕК) и биота - № 5, 15, 16, 17, 20, 28, 34, 35, 37, 43 и 44
от приложение 1 на Директива 2013/39/ЕК);
 Разработване на методи за анализ на всички БЕК и за провеждане на
хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води;
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Остойностяване на програмата от мерки:
www.eeagrants.org

 Налице е недостиг на финансов ресурс за изпълнение на ПоМ за постигане
на целите на РДВ.
 Около 27% от възможния финансов ресурс е с източник приходи от
предоставени водни услуги на домакинствата, индустрията, селското

стопанство и услугите, и 73% от публични средства и оперативни
програми.
 Допълнителен финансов ресурс е възможно да бъде осигурен в резултат
от повишаване на таксите за водовземане, водоползване и замърсяване
на воден обект и цените на ВиК услугите, като ефектът на такова
увеличение към момента е трудно да бъде прогнозиран.
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Предложения към ПоМ, получени в рамките
на проведените обществени консултации по
проекта на ПУРБ на ЗБР (2010-2016г.)

www.eeagrants.org

 ползване на Ръководство за управление на маловодието с цел
предотвратяване на засушаването, НИМХ, Danube WATER, 2015, за
формулиране на мерки и изготвяне на Планове за управление при
недостиг на вода и засушаване;
 ползване на други разработени Каталози от мерки и добри практики за
стопанисване на водоохранни гори в санитарно-охранителни зони (СОЗ),
разработени по проект CC-WARE;
 оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските
системи и деривациите, за осигуряване на водни количества за екологичен
отток и постигане на ДЕС/ДЕП (за зарегулирани участъци, водни тела с
технологичен приток от язовири и деривации, и с технически натиск) при
обезпечаване на приоритетните водопотребители.;
 анализ и картиране на местата с продължително удълбочаване на речното
легло и понижаване на водните стоежи;
 предприемане на съвременни мерки за спиране на дънната и брегова
ерозия;
 възстановяване на притока към речните тераси, като се осигури
периодично подхранване на влажните зони.
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Най-значими проблеми при изготвяне на ПУРБ
 Недостатъчна
прецизност
на Програмата от мерки
 Липса на солидни методи
за
анализ
на
натиска/
въздействието
 Ниска
степен
на
достоверност на резултатите
(качество на данните)
 Липса на ефективна ценова
политика
и стимулиращи
механизми
 Недостатъчно задълбочено
отчитане на изменението в
климата, суши и др.

Повече знания за идентифициране
на мерките за намаляване на
натиска върху водните обекти

Стратегии за събиране на данни
за по-голяма
ефикасност/прозрачност
Инвестиране в мониторинг,
изграждане на капацитет,
провеждане на допълнителни
проучвания

Цената/прозрачност/показване на
подобрения
(дългосрочни
тенденции)
Подходящи инструменти за
оценка на въздействие върху
хидрологията,
хидроморфологията, използване
на водите
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Благодаря за
вниманието!

Инж. Ванина Мицева
координатор
на екипа от БД “ЗБР”
по проект BG-GR-GWB
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