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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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Етапи от актуализацията на ПУРБ в Западнобеломорски
район за басейново управление за периода 2016-2021
www.eeagrants.org

Преглед и актуализиране на характеристиките на подземните водните тела;
Идентифициране на основните фактори на антропогенен натиск;

Оценка на текущото състояние на повърхностните и подземните води и
изготвяне на нови програми за мониторинг;
Оценка на ефекта от изпълнението на Програмата от мерки в първия ПУРБ за
периода 2010 – 2015г.;
Актуализация на заложените в първия ПУРБ екологични цели;
Актуализация на Програмата от мерки;
Оценка на възможния трансграничен пренос на води от подземните водни
тела по границата с Р Гърция;
Трансгранична координация.
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Актуализация на ПУРБ в Западнобеломорски район за
басейново управление за периода 2016-2021:

В териториалния обхват на Западнобеломорски район едно подземно
водно
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тяло е идентифицирано като трансгранично с Р Гърция - BG4G0001Pt1036 –
Пукнатинно-Карстови води в Гоцеделчевски карстов басейн, Тешовски плутон;
Като гранични с Р Гърция в Западнобеломорски район са определени
следните седем подземни водни тела:
- BG4G0001Pt1030 - Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов
басейн, Долнодряновски плутон;
- BG4G001PtPz025 - Пукнатинни води в Беласишки метаморфити;
- BG4G001PtPz026 - Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити;
Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон;
- BG4G000000Q009 - Порови води в кватернер – Гоце Делчев;
- BG4G000000Q002 - Порови води в кватернер – Кресна-Сандански;
- BG4G000000N017 - Порови води в неоген – Гоце Делчев;
- BG4G000000N012 - Порови води в неоген – Сандански.
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Подземни водни тела в Западнобеломорски район
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BG – GR GWB

Подземни водни тела в Западнобеломорски район ,
разположени по границата с Р Гърция
www.eeagrants.org

Преочертаване на границите за ПВТ BG4G0001Pt1036 и
BG4G0001Pt1030 в рамките на проект BG-GR GWB

Преочертаване на границите за ПВТ: BG4G001PtPz025 и
BG4G001PtPz026 в рамките на проект BG-GR GWB

Геоложки карти на граничните ПВТ,
изготвени по проект BG-GR GWB

Геоложки карти на граничните ПВТ,
изготвени по проект BG-GR GWB
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Актуализиране и допълване на първоначално
характеризиране на граничните подземни водни тела в
Западнобеломорски район
www.eeagrants.org
Определяне на типа, общата и разкрита площ на ПВТ;
Характер и литоложки строеж на геоложките пластове, покриващи ПВТ в зоната на

подхранването му;
Идентифициране на пряко зависещи от ПВТ водни или сухоземни екосистеми;
В рамките на проекта за ЗБР е извършено преочертаване за следните гранични ПВТ:
BG4G001PtPz025, BG4G001PtPz026, BG4G0001Pt1030 и BG4G0001Pt1036 на основата на
информация за геоложки и тектонични граници от геоложките карти на България
в мащаб M 1: 100000 и M 1 : 25 000, и на основата на хидрогеоложката карта на
България

(M 1: 200000).
Актуализираното първоначално характеризиране на граничните ПВТ, което е включено
в ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. е представено в Tаблица 1
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Актуализиране на допълнителното характеризиране на
подземните водни тела в Западнобеломорски район

Определяне на геоложките характеристики на ПВТ – стратиграфия,
геоложки
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строеж, тектоника, дебелина, тип на водоносния хоризонт;
Хидрогеоложки характеристики на ПВТ;
Характеристика на отложенията и почвите, покриващи водното тяло в зоната
на подхранването му;
Идентифициране на водни и/или сухоземни екосистеми и повърхностни
водни тела, с които ПВТ е свързано;
Оценка на посоките и степента на обмен между ПВТ и повърхностните води;
Характеризиране на химичния състав на ПВТ - Фонови и базови нива, ПС и
концентрация на веществата или показателите на замърсяване на ПВТ;
Актуализираното допълнително характеризиране на граничните ПВТ в ЗБР,
които са разположени на границата с Р Гърция за целите на ПУРБ на ЗБР 20162021г. Е представено в Taблица 2
Определените фоновите нива на замърсителите и праговите стойности за
граничните ПВТ с Р Гърция в ЗБРса представени в Taблица 3
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Идентифициране на натиска и въздействието,
оценка на риска за количественото и химичното състояние
на потенциално трансграничните подземни водни
www.eeagrants.org
тела в Западнобеломорски район
В актуализирания ПУРБ на ЗБР 2016-2021 са включени резултатите от
следните дейности:
Анализ на антропогенния натиск и въздействието, оценка на риска за
химичното и количествено състояние на ПВТ. Приложени са числови
критерии за значимост от национален подход;
Оценка на количествения статус на подземните водни тела чрез
прилагане на балансов метод и национално съгласуван подход
(включващ различни тестове). В рамките на проекта е направена
оценка на ресурсите на същите ПВТ и резултатите са съпоставени с
национално приетия и приложен подход.;
Оценка на химичното състояние на подземните водни тела чрез
прилагане на национално съгласуван подход (различни тестове);
Оценка на риска за химичното състояние на ПВТ:
Оценка на риска за количественото състояние на ПВТ:

Идентифициране на натиска и въздействието,
оценка на риска за химичното състояние
на граничните подземни водни
тела в Западнобеломорски район

Идентифициране на натиска и въздействието,
оценка на риска за химичното състояние
на граничните подземни водни
тела в Западнобеломорски район

Идентифициране на натиска и въздействието,
оценка на риска за химичното състояние
на граничните подземни водни
тела в Западнобеломорски район

Идентифициране на натиска и въздействието,
оценка на риска за количественото състояние
на граничните подземни водни
тела в Западнобеломорски район

Идентифициране на натиска и въздействието,
оценка на риска за количественото състояние
на граничните подземни водни
тела в Западнобеломорски район

Идентифициране на натиска и въздействието,
оценка на риска за количественото състояние
на граничните подземни водни
тела в Западнобеломорски район
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Идентифициране на натиска и въздействието,
оценка на риска за количественото и химичното състояние
на граничните подземни водни
www.eeagrants.org
тела в Западнобеломорски район
1. Оценка на химичното състояние на ПВТ в риск:
тест:значимо
влошаване на
екологичното
или химичното
тест: интрузия
състояние на
на солени или
повърхностнит
замърсени
е водни тела ,
води
причинено от
пренос на
замърсители от
ПВТ

тест: значимо
влошаване на
състоянието на
земните
екосистеми ,
зависещи от
подземните
води , поради
пренасянето на
замърсители от
ПВТ

тест:
влошаване на
качествата на
подземните
води ,
предназначени
за питейнобитово
водоснабдяван
е

Наличие на
възходяща
тенденция

Обща оценка на
химичното
състояние на
ПВТ в РИСК

Код ПВТв РИСК

Наименование
на ПВТ в РИСК

тест: обща
оценка на
химичното
състояние на
ПВТ

2

BG4G000000Q002

Порови води в
кватернер КреснаСандански

добро

неприложимо

добро

неприложимо

добро

не

добро

9

BG4G000000Q009

Порови води в
кватернер - Гоце
Делчев

добро

неприложимо

добро

неприложимо

добро

не

добро

№ по ред
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Идентифициране на натиска и въздействието,
оценка на риска за количественото и химичното състояние
на потенциално трансграничните подземни водни www.eeagrants.org
тела в Западнобеломорски район
2. Оценка на количественото състояние на ПВТ в риск:
Тест

ПВТ В РИСК
(КОД И
НАИМЕНОВАНИЕ)

Поток на
Воден баланс (средна
повърхностните
степен на
води (средна степен
достоверност)
на достоверност)

Сухоземни
екосистеми,
зависими от
подземните води
(ниска степен на
достоверност)

Интрузия на солени
или замърсени води
(средна степен на
достоверност)

ОБЩА ОЦЕНКА ПО
КОЛИЧЕСТВЕНО
СЪСТОЯНИЕ

BG4G00000Q002 Порови води в
кватернер – Кресна Сандански

ДОБРО

ДОБРО

ЛОШО

НЕПРИЛОЖИМ

ЛОШО

BG4G00000Q009 Порови води в
Кватернер -Гоце
Делчев

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

НЕПРИЛОЖИМ

ДОБРО

BG4G001PtPz025 Пукнатинни води в
Беласишки
метаморфити

ДОБРО

НЕПРИЛОЖИМ

ЛОШО

НЕПРИЛОЖИМ

ЛОШО
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Разработени програми за мониторинг на химичното и количествено
състояние на граничните с Р Гърция подземни водни тела в
Западнобеломорски район
www.eeagrants.org
Мониторингът на подземните води в териториалния обхват на ЗБР включва:
Мрежа и програма за мониторинг на количественото състояние - за оценка
на количественото състояние на ПВТ;
Мрежа и програма за контролен мониторинг на химичното състояние - за
оценка на дългосрочните тенденции както на концентрациите на веществата и
показателите, характеризиращи химичния състав на ПВТ в естествени условия,
така и на концентрациите на замърсителите в резултат на човешката дейност;
Мрежа и програма за оперативен мониторинг на химичното състояние осигурява информация за определяне състоянието на ПВТ, които са
определени в риск да не постигнат добро състояние и установяване на
наличието на значителни и трайни възходящи тенденции в концентрацията на
замърсителите;
Обобщена програма за мониторинг на граничните ПВТ с Р Гърция включва:
Програма за мониторинг за постигането на целите на ПВТ, определени като
зони за защита на питейните води;
Програма за собствен мониторинг на титуляри на издадени разрешителни
за водовземане от подземни води.
Мрежи за химичен и количествен мониторинг на подземните ВТ.
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Оценка на степента на изпълнение на целите за опазване на околната
среда за подземните водни тела от периода на първия ПУРБ и
определяне на нови цели за ПУРБ 2016-2021г .
www.eeagrants.org
При ревизията на екологичните цели за ПУРБ 2016-2021г за всички подземни
водни тела в Западнобеломорски район са приложени следните стъпки:
За всяка от приложимите цели, основното изискване е да се постигне като
цяло „добро състояние”. Възстановяването на доброто състояние трябва да
бъде постигнато, където е технически осъществимо, екологично устойчиво и
не изисква прекомерни разходи.
Преценяване на необходимостта от залагане на допълнителни цели, в
случаите, когато по силата на нормативен акт някои водни тела изискват поголяма защита (вкл. питейни, чувствителни, нитратно уязвими,
местообитания и видове).

защитени

BG – GR GWB
Оценка на степента на изпълнение на целите за опазване на околната
среда за подземните водни тела от периода на първия ПУРБ и
определяне на нови цели за ПУРБ 2016-2021г .
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По отношение на химичното състояние на подземните ВТ целта е
ненадвишаване на:
стандартите за качество на подземните води;
стандартите за качество на замърсителите, установени в Приложение I на
Директивата за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване;
праговите стойности (ПС), определени за всички замърсители и показатели на
замърсяване, които характеризират ПВТ определени в риск да не постигнат
добро химично състояние.
По отношение на количественото състояние на подземните ВТ целите са
следните:
Нивото на подземните води в телата да бъде такова, че разполагаемите
ресурси да не бъдат превишени от общото средно многогодишно черпене,
включващо черпенето на базата на издадени разрешителни за водовземане и
черпенето от кладенците за задоволяване на собствените потребности на
гражданите;
Промените в нивото на подземните води, в резултат от черпенето, да не
предизвикват временна или постоянна промяна в посоката на потока.
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Оценка на степента на изпълнение на целите за опазване на околната
среда за подземните водни тела от периода на първия ПУРБ и
определяне на нови цели за ПУРБ 2016-2021г .
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Прегледът на изпълнението на екологичните цели за първия планов период за
граничните ПВТ с Р Гърция в Западнобеломорски район и тяхната ревизия за ПУРБ 20162021г. е представен в следните таблици:
Екологични цели за добро химично състояние
Екологични цели за добро количествено състояние
В Закона за водите и РДВ са регламентирани случаите, в които се допускат
изключения от така определените цели, без това да се счита за нарушение на
законодателството:
удължаване на сроковете за етапно постигане на целите за опазване на околната среда
по технически причини, поради прекомерни разходи или естествените условия не
позволяват подобренията в състоянието на водния обект да бъдат направени в срок;
определяне на по-малко строги цели за опазване на околната среда;
временно влошаване на състоянието на водните тела, в резултат от „форсмажорни“
обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени;
непостигане на добро състояние поради: ново изменение на физичните характеристики
на повърхностното водно тяло или поради изменение на нивото на подземните води.

Определени са изключения за постигане на екологичните цели на потенциалнотрансграничните ПВТ.

BG – GR GWB
Актуализация на програмите от мерки за постигане на целите за опазване
на околната среда за граничните
подземни водни тела в ПУРБ 2016-2021г .
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В ПоМ на ПУРБ (2016-2021г.) за Западнобеломорски район е възприет
минималистичен подход, като са включени:
Основни мерки, свързани с изпълнението на изискванията на Директивата за
градските пречиствателни станции за отпадъчни води 91/271/ЕС,
Ограничен брой допълнителни мерки;
Мерките в ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. са изготвени в отговор на натиска,
предизвикващ въздействие върху подземните водни тела в ЗБР. За всяко
водно тяло е посочен идентифицирания значим натиск, поставената цел и
планираните мерки за предотвратяване или намаляване на въздействието с
цел управление на този натиск.

BG – GR GWB
Актуализация на програмите от мерки за постигане на целите за опазване
на околната среда за потенциално трансграничните
подземни водни тела в ПУРБ 2016-2021 г.
www.eeagrants.org

Мерки, начочени към източник на замърсяване нерегламентирани
сметища и депа, неотговорящи на екологичните изизсквания. Този тип мерки са
насочени към насочени към намаляване на биогенното замърсяване от отпадъци от
населените места:
Изграждане на регионални депа, отговарящи на екологичното законодателство;
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 занитратите 91/676/ЕС и чл. 11.3з на Директива
2000/60/ЕСВ. За опазване на водите за консумация от човека е от съществено
значение прилагането на този тип мерки.
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”:
Програма от мерки за граничните подземни водни тела с Р Гърция в Западнобеломорски
район.
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Принос на проект “Проучване на трансграничните водни тела между
Р България и Р Гърция” към изготвянето на ПУРБ 2016 – 2021г.
www.eeagrants.org

Окрупняване (дефрагментиране) на подземните водни тела в ЗБР – извършен
е преглед и актуализиране на границите на 22 ПВТ (от общо 38 ПВТ в първия
ПУРБ на ЗБР) в ЗБР , в това число и на четири от ПВТ, включени в проекта;
Пълно характеризиране на
граничните
подземни водни тела в
Източнобеломорски и Западнобеломорски райони – включително и на
територията на Р Гърция;
Потвърждаване на оценката на количественото и химичното им състояние и
оценката на антропогенния натиск върху тях;
Изготвена методика за оценка на възможен трансграничен пренос на пресни
води през държавната граница, като и нейното прилагане по отношение на
включените гранични с Р Гърция ПВТ в проекта;
Разработени и включени във финалния ПУРБ на ЗБР 2016-2021г. адаптирани
към изискванията на
ЕРДВ и Директива 2006//118/ЕО програми за
мониторинг;
Оценка на степента на изпълнение на целите от първия ПУРБ и анализ на
причините за недостигането им.
Идентифициране на теми за бъдещи проучвания и оценки в областта на
управлението на подземните води, своеобразно надграждане на резултатите
от проекта.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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