
План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.) 2016 

 

 393  

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  

РАЗДЕЛ 10 

ТРАНСГРАНИЧНА КООРДИНАЦИЯ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАН ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 2016 – 2021 Г. В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ................................................................................................... 394 

10.1. Координация в рамките на Западнобеломорски район ................................................... 395 

 

  



План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.) 2016 

 

 394  

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

 

 

 

РАЗДЕЛ 10 

ТРАНСГРАНИЧНА КООРДИНАЦИЯ ПРИ 

АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 2016 – 2021 Г. В 

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО 

УПРАВЛЕНИЕ  

 
Раздел 10 на Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски 

район (2016 – 2021 г.) се разработва в съответствие с изискванията на Директива 
2000/60/ЕС, транспонирани в глава X „Управление на водите”, раздел I „Общи 

положения”, чл. 148 ал. 1, ал. 2, ал. 4 и чл. 148а, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, ал. 3 от Закона за 
водите. 

Европейският съюз е земя на споделени води. Около 60 % от площта на ЕС е 
разположена по речни басейни, които пресичат най-малко една национална граница, а 
всички държави - членки (с две изключения) съдържат участъци на поне един 

международен район на речен басейн (МРРБ). 

 

Директива 2000/60/ЕС (Рамкова Директива за водите - РДВ) поставя изискване 
за координация на усилията на страните членки при постигане на целите на 
Директивата в международните речни басейни/райони за басейново управление, 
включително и за тези части от тях, които се простират извън границите на общността 
(чл.3 (4) и (5)).  



План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.) 2016 

 

 395  

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

 

 

 

10.1. Координация в рамките на Западнобеломорски район  

Западнобеломорски район се намира изцяло в екорегион № 7 – „Източни 

Балкани”. 

Характерно за Западнобеломорски район е, че основните реки Струма, Места и 

Доспат (вливаща се в река Места на гръцка територия) са трансгранични между 

Република България и Република Гърция.  
Басейните на реките Струмешница и Лебница (притоци на р. Струма) са 

трансгранични между Република България и Република Македония. 
Басейнът на река Драговищица (приток на р. Струма) е трансграничен между 

Република България и Република Сърбия. 

Координация с Република Гърция 

Двустранната координация с Република Гърция относно ПУРБ на ЗБР през 
първия цикъл (2004 - 2009 г.) не бе достатъчно ефективна поради различната времева 
рамка в двете страни и прогреса на всяка от тях.  

Осъзнавайки важността и ролята на подходящо международно сътрудничество 

(както се изисква от РДВ) и отчитайки действията на гръцката страна за преодоляване 
на изоставането с първите ПУРБ в цикълa на планиране (2010 – 2015 г.) българските и 

гръцките компетентни органи приложиха различен подход за координация в 
съответствие с изискванията, заложени в РДВ. 

Платформата за координация е подписаната на 27 юли 2010 г. Съвместна 
декларация на Министъра на околната среда и водите на Република България и 

Министъра на околната среда, енергетиката и изменението на климата на Гръцката 
Република за разбирателство и сътрудничество в областта на използването на водните 
ресурси в съответните територии от споделените речни басейни между Република 
България и Република Гърция (Съвместната декларация). Декларацията съдържа 
всички атрибути на двустранно споразумение и се счита като такова от страна на 
Република България. 

Този официален документ вече оказва положително въздействие върху 

координирането на действията между двете държави. Благодарение на механизмите за 
сътрудничество, разписани от съвместната декларация, са постигнати добри резултати 
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в координацията (обективно възможни предвид изпреварващата позиция на България 
по отношение времевия графика на прилагане на РДВ). 

Въз основа на Съвместната декларация е сформирана съвместна експертна 
работна група за сътрудничество в областта на водите и опазване на околната среда, 
която да разглежда въпросите, свързани с изискванията на европейското 

законодателство в областта на водите. Освен представители на Министерството на 
околната среда и водите, Басейнови дирекции Източнобеломорски и 

Западнобеломорски район, българската част на групата включва представители на 
НИМХ - БАН, ИАОС, други министерства.  За подпомагане на експертната работната 
група е създадена подгрупа за технически данни. Одобрени са процедурните правила за 
работа и на двете групи.  

Двустранната координация между Република България и Република Гърция по 

отношение управлението на водите се извършва чрез: 

� съгласуване и обмен на информация в рамките на работни срещи на 
експертните групи  и подгрупи; 

� допълнителен обмен на информация съгласно постигнати договорености; 

� участие в съвместни проекти, свързани с управлението на водите. 
 

Обменът на информация в рамките на работни срещи на експертните групи и 

подгрупи се извършва с цел координация и осъществяване на съгласувани действия. 
 

Проведени са следните работни срещи: 

� На 16 май 2011 г., в гр. Драма, Република Гърция, e учредена съвместната 
експертна работна група за сътрудничество в областта на водите и 

опазване на околната среда (съвместна експертна работна група). 
Подписан е съвместен документ – Протокол от първата учредителна 
среща на групата. Подписани са и процедурните правила за нейната 
работа. 

� На 12 октомври 2011 г. в гр. София е проведена втора работна среща, на 
която двете делегации дискутират и обменят опит и разбиране по 

законодателството за прилагане на Рамковата директива за водите 
2000/60/ЕС и Директивата за наводнения 2007/60/ЕС; компетентните 
органи и административни структури за управление на водите в двете 
страни; прогреса при прилагането на Рамковата директива за водите чрез 
Плановете за управление на речните басейни и прилагането на 
Директивата за наводненията; мониторинг на водните количества, оценка 
на водните ресурси и системи за ранно предупреждение; налични 

исторически хидрометрични данни, необходими за прилагането на 
Директивата за наводненията. 
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� На 26 април 2012 г. в гр. Кавала, Република Гърция е проведена работна 
среща на техническата група в рамките на Съвместната работна група 
Република България – Република Гърция. На срещата е реализиран обмен 

на информация за разработените ПОРН, в съответствие с Директива 
2007/60/ЕО за типове наводнения в трансграничните речни басейни; 

обсъдени са методологически въпроси за идентифицирането на площи 

със значителен потенциален риск от наводнения; използвани 

методологии. Целта на срещата бе да се постигне резултат, при който в 
резултат на трансграничната координация да са налице съгласувани 

райони със значителен потенциален риск от наводнения на територията 
на двете съседни страни. 

� На среща на 23 април 2013 г. в гр. Солун, Република Гърция, съвместната 
експертна работна група постигна принципно съгласие, че работната 
подгрупа по техническите данни ще бъде свикана, с цел финализиране на 
дискусиите и обмен на наличните данни и информация за методологията 
за прилагане на чл. 6 от Директивата за наводненията в съответните 
територии на споделените речни басейни. Договорени са процедурни 

правила за работната подгрупа по техническите данни, които формално 

не бяха одобрени, поради липсата на подписан протокол. 

� В периода 25 - 26 юли 2013 г. в заседателната зала на БД „ЗБР” – гр. 

Благоевград е проведена работна среща на техническата подгрупа за 
сътрудничество в областта на водите в съответните територии от 
споделените речни басейни между на Република България и Република 
Гърция. На срещата са дискутирани въпроси за съответствие между 

типологията на трансграничните повърхностни водни тела; референтни 

условия за трансграничните повърхностни водни тела; интеркалибрация 
на биологичните методи за оценка при квалификация на екологичното 

състояние на трансграничните повърхностни водни тела; координация на 
екологичните цели и мерки; координация на участието на 
обществеността. 

� На 08 май 2014 г. в гр. Атина, Република Гърция е проведена четвърта 
среща на съвместната експертна работна група за сътрудничество в 

областта на водите и околната среда, на която среща са одобрени Правила 
за действие (Процедура) на Българо-Гръцката експертната работна 
подгрупа за Технически данни, които са представени като Приложение 4 

от Протокола от Втората работна среща на Българо -Гръцката експертна 
работна подгрупа за Технически данни, проведена в Благоевград, 25-26 

юли 2013 г. Постигнат е значителен напредък в обмена на информация 
между двете страни, като е обменена информация по отношение на 
трансгранични повърхностни водни тела, включително и 

силномодифицирани повърхностни водни тела (СМПВТ); пунктове за 
мониторинг (разположение и наблюдавани параметри); стандарти за 
качество; типология и класификация на повърхностните водни тела; 
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оценка и класификация на подземните водни тела; състояние (статус) на 
повърхностните и подземните водни тела. 

� Третата среща на гръцко - българската експертна работна подгрупа бе 
проведена в гр. Атина, Република Гърция на 23 юни 2015 г. Двете страни 

представиха напредъка по подготовката на ПУРБ (2016 – 2021 г.). 
Българската делегация информира, че е в процес на финализиране на 
цикъла от втората част на ПУРБ и подробно представи: типологията, 
референтната класификационна система за условията и данните за 
натиска за трансграничните реки; списък на СКОС за специфични и 

други замърсяващи околната среда вещества; оценка на екологичното и 

химично състояние и мониторингови програми (изследвани за 
трансгранични реки). Гръцката страна информира, че е в процес на 
изготвяне на ПУРБ от втория цикъл. Българската страна представи 

промените в границите на подземните водни тела, засягащи както 

трансгранична, така и гранична оценка на натиска и въздействието; 

критерии и резултати от риска и състоянието на оценката, както и 

предложенията за общ мониторинг. Двете страни подчертаха важността 
от сравнение на методологиите и резултатите за оценка на риска и 

състоянието, както и праговите стойности. Договорена е следваща среща 
на работната подгрупа за технически данни, която да се проведе в 
Република България през м. октомври 2015 г., последователно със 
срещата на съвместната експертна работна група. (Поради невъзможност 
от гръцка страна, срещата се провежда през май 2016 г.) 
 

� На 13 май 2016 г. в гр.Сандански се проведе петата среща на българо-

гръцката съвместна експертна работна група за сътрудничество в 
областта на водите. Срещата се проведе в изпълнение на Съвместната 

декларация на министъра на околната среда и водите на Република 

България и министъра на околната среда, енергетиката и изменението 

на климата на Гръцката Република за разбирателство и 

сътрудничество в областта на използването на водните ресурси в 

съответните територии от споделените речни басейни между 

Република България и Република Гърция, подписана на 27 юли 2010 г. в 

София (Съвместната декларация).За българската страна, освен като 

ангажимент по двустранната декларация, срещата имаше характер и на 
консултации по проектите на планове за управление на речните басейни 

(ПУРБ) за Западнобеломорски район (ЗБР) и Източнобеломорски район 

(ИБР). В този смисъл ПУРБ бяха детайлно представени с акцент върху 

елементите на плана, предмет на трансгранична координация, като 

предвид значителното закъснение в изпълнението на изискванията на 
Рамковата директива за водите бяха представени различията на 
класификационните системи за оценка, които могат да доведат до 

несъпоставимост на данните от двете страни на държавната граница и 

бяха предложени мерки, които да се включат в ПУРБ на съответните 
райони за басейново управление на водите в България и Гърция, с които 

да се демонстрират предприети действия от двете страни за решаване на 
проблемите в следващия цикъл на планиране. От гръцка страна 
представените презентации описваха концептуално подхода за прилагане 
на Рамковата директива за водите в Гърция и хармонизацията на данните 
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за трансграничните водни тела. Независимо, че презентациите бяха 
разменени в електронен вид в хода на срещата, българската страна не 
получи ясен отговор конкретно на какъв етап е разработването на вторите 
ПУРБ и първите ПУРН в Гърция. Българската страна предложи и Работна 
програма по Рамковата директива за водите 2000/60/Е0 (РДВ) за периода 
2016-2021 г. Освен техническа редакция за използване на кодове вместо 

географски наименования на районите, гръцката делегация не направи 

други бележки или коментари по програмата. 

Всички проведени до момента срещи имат за цел осъществяване на:  

Координация при прилагането на Рамковата Директива за водите 

Постигнати резултати:  

В резултат на проведените срещи за периода 2012 – 2016 г. страните постигнаха 
следните резултати: 

� обмен на информация относно: националното законодателство в областта 
на управление на водите; транспонирането на РДВ и Директивата за 
наводненията; компетентните органи; определените гранични 

повърхностни и подземни водни тела; координация с цел определянето на 
трансгранични подземни водни тела; информация за мониторинговите 
пунктове в близост до границата; мониторинговите програми; 

състоянието на водните тела; типология на повърхностни води и 

класификационна система; натиск и въздействие; програми от мерки в 
първите ПУРБ; работна програма за разработването на вторите ПУРБ и 

график за консултации с обществеността; график за двустранна 
координация при разработването на ПУРБ (2016 – 2021 г.) и на ПУРН; 

� обмен на разработените и приложени в първите ПУРБ методологии; 

� разработена и съгласувана на експертно ниво Работна програма (2012 – 

2015 г.) за координация между Република България и Република Гърция; 
� установени механизми за комуникация; 
� обмен на информация по отношение на: 

� трансгранични повърхностни водни тела, включително и 

силномодифицирани повърхностни водни тела (СМПВТ); пунктове за 
мониторинг (разположение и наблюдавани параметри); стандарти за 
качество; типология и класификация на повърхностните  водни тела; 
оценка и класификация на подземните водни тела; състояние на 
повърхностните и подземните водни тела; 

� постигнато съгласие за по нататъшно сътрудничество през втория 
цикъл на ПУРБ, за изясняване и проучване на необходимостта от 
определянето на други трансгранични подземни водни тела между 

двете страни;  

� разработването на план за бъдещи съвместни дейности в рамките на 
ПУРБ (2016 – 2021 г.) за: 
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− финализиране определянето на трансграничните подземни водни 

тела; 

− сътрудничество в извършване на мониторинг на повърхностните и 

подземните водни тела, провеждан в съответствие с типа на 
натиска. 

� постигане на съответствие между: списък на специфичните 
замърсители и СКОС за тях; химичните елементи и други вещества в 

трансграничните повърхностни водни тела; стандарти за добро 

химично състояние на трансграничните подземни водни тела; 
изисквания за добър количествен статус на трансграничните подземни 

водни тела; 
� постигане на съответствие между типологията на трансграничните 

повърхностни водни тела; референтни условия за трансграничните 
повърхностни водни тела; интеркалибрация на биологичните методи 

за оценка при квалификация на екологичното състояние на 
трансграничните повърхностни водни тела; координация на 
екологичните цели и мерки; координация на дейностите по участието 

на обществеността. 

В рамките на проведените срещи освен координация по РДВ е осъществена 

и координация по прилагане на Директивата за наводненията. Тази паралелна 

координация по двете основни директиви, предмет на Съвместната декларация, 

не само позволява по-ефективно планиране на действията и на двете страни, но  е 
и подготовка за следващия цикъл на прилагане на РДВ и ДН. 

Независимо от постигнатия значителен напредък (в сравнение с първия цикъл на 
ПУРБ) в координацията по РДВ с Гърция, остават все още нереализирани възможности 

за постигане на по-добро сътрудничество. И двете страни трябва да се съобразяват с 
известни финансови ограничения при планиране на съвместните си срещи, но 

българският стремеж е бил винаги в посока на добра предварителна подготовка, 
експертна обезпеченост по време на срещите и кооперативност.  

Независимо от разпоредбите на процедурните правила, в някои от последните 
срещи гръцката страна предпочете да не се подписва протокол. Все пак, стойността на 
постигнатото по време на тези срещи не следва да се омаловажава, тъй като 

комуникацията между експертите на компетентните органи винаги е била добра по 

технически въпроси, в рамките на дискусиите е достигано до обща позиция и 

направените презентации са обменени. Надяваме се в следващия цикъл на планиране, 
добрата база и механизми за сътрудничество и координация по РДВ, създадени със 
Съвместната декларация, да бъдат доразвити и използвани в пълна степен от двете 
страни, каквито готовност и желание ние имаме.  
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Двустранното сътрудничество в областта на водите в рамките на съвместната 
декларация се радва на политическа подкрепа на най-високо ниво. В съвместните 
декларации от заседанията на Съвета за сътрудничество на високо равнище между 

правителствата на България и Гърция се „подчертава важността на съвместната 
декларация и изразява желанието да се насърчи трансграничното сътрудничество въз 
основа на съответните директиви на ЕС“. Този факт, както и натрупването на опит в 
прилагането на РДВ са повод за оптимизъм относно постигането на по-добра 
реципрочност, времеви синхрон и ефективност в координационния процес по РДВ 

между двете страни в следващия цикъл. 

Сътрудничеството с Република Гърция включва още и участие на 

представители на двете страни в съвместни проекти, свързани с управлението на 

водите. 
През месец юни 2015 г. стартира проект „Проучване на трансграничните 

подземни водни тела между Република България и Република Гърция”, BG-GR GWB. 

Проектът се финансира в рамките на Програма BG02 „Интегрирано управление на 
морските и вътрешните води” в Република България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г81

.  

В рамките на проекта бяха събрани необходимите данни и се разработиха и 

приложиха критерии и подходи за определяне и характеризиране на граничните с 
Република Гърция подземни водни тела в ЗБР. Беше разработена, структурирана и 

първоначално заредена геобаза данни с наличната и допълнително събраната в рамките 
на проекта информация, включително и информацията предоставена от гръцка страна 
за характеристиките на ПВТ на територията на Република Гърция. Бяха проведени 

теренни проучвания на българска и гръцка територия, допълване и потвърждаване на 
оценката на антропогенния натиск и установяване на възможен пренос на пресни води 

през държавната граница, включително прогнози за трансграничен пренос на 
замърсители. Бяха изготвени регионални хидродинамични концептуални модели за 
всяко от граничните с Република Гърция 8 бр. подземни водни тела. 

Резултатите от този проект са интегрирани в настоящия план и подпомагат 
интегрираното управление на водите и трансграничната координация между Република 
България и Република Гърция.  
  

                                                           
81 http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014 



План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.) 2016 

 

 402  

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

 

 

Двустранна координация с Република Сърбия 

Република България прилага изискванията на чл. 3, параграф 5 на Рамковата 
директива за водите, по отношение на своите международните речни басейни, които я 
свързват със съседни държави, които не са членки на ЕС, като полага усилия за 
интегрирането на Република Сърбия и Република Македония и търси тяхното 

сътрудничество за прилагане на общ подход по отношение управлението на водите. 
През 2013 г. са продължени контактите с оглед установяване на двустранно 

сътрудничество, като са отправени покани за експертни срещи, установени са контакти 

на експертно равнище за насрочване на срещи за 2014 г. 
През февруари 2014 г. в гр. Белград е проведена българо-сръбска експертна 

среща по прилагането на европейското законодателство в областта на водите. На 
срещата бе извършен обмен на информация по отношение напредъка по прилагане на 
Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията в двете страни. 

Проявено е усърдие за съвместна работа и е изразена воля за подобряване и 

разширяване на двустранната координация. Резултат от срещата е очертаване на 
рамката за бъдещото двустранно сътрудничество и подготвяне на условия за 
официалното му регламентиране.  

В рамките на посещение на заместник-министъра на околната среда и водите на 
Република България в Република Сърбия през 2015 г., е проведена среща с помощник 

министъра, отговарящ за околната среда в Република Сърбия. На сръбската страна е 
връчено предложение за двустранно споразумение, което цели развитие и насърчаване 
на сътрудничеството в областта на интегрираното управление на водите. Основният 
фокус е върху прилагането на изискванията за координация и сътрудничество при 

управлението на трансгранични водни течения съгласно Рамковата директива за водите 
и Директивата за наводненията. 

В ход са консултации и преговори между двете страни относно обхвата и 

параметрите на споразумението. Предвид характера на проекта на документа, 
процедурата се води от Министерствата на външните работи на двете страни. 

Междувременно от българска страна беше отправена покана за среща на експертно 

ниво по въпросите на водите през м. октомври 2015 г. Поради липса на отговор, 

поканата ще бъде подновена с насрочване на нова дата за срещата. 

Сътрудничество с Република Македония 

Контактите в рамките на съществуващото споразумение между Министерство 

на околната среда и водите на Република България и Министерство на околната среда 
на Република Македония за сътрудничество в областта на опазване на околната среда 
(2000 г.) са ограничени през последните няколко години, и то не само по отношение на 
водите.  

В контекста на съвместните усилия на Република България за установяване на 
контакти с компетентните министерства на Република Македония с цел изпълнението 

на ангажиментите на Република България при прилагането на европейското 

законодателство в областта на управлението на трансгранични водни течения и 

трансгранична координация, произтичащи от Рамковата директива за водите 
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2000/60/ЕО и Директивата за наводненията 2007/60/ЕО, в рамките на провелата се в гр. 

Пловдив /14-16 ноември 2013 г./ 11-та Международна конференция „INBO 2013” е 
направен контакт с ръководителя на сектора по водите в Министерството на околна 
среда и пространственото планиране на Република Македония. 

Като резултат на 13 декември 2013 г. в гр. Скопие, Република Македония, е 
проведена българо-македонска експертна среща в областта на водите. На нея е 
извършен обмен на информация относно: 

� управление на водите на национално и басейново ниво, законодателство 

и органи за басейново управление; 
� плановете за управление на речните басейни (Директива 2000/60/ЕО); 

� напредък по прилагане на Директивата за наводненията 2007/60/ЕО; 

� приоритетни области на сътрудничество от взаимен интерес и работна 
програма (за 2014 г.). 

По време на срещата са обсъдени :  

� Възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на 
водите. 

� Постигната е принципна договореност на следващата ѝ среща смесената 
македонско-българска комисия, създадена за прилагане на 
Споразумението между Министерството на околната среда на 

Република Македония и Министерството на околната среда и водите на 

Република България от 2000 г., да обсъди в детайли подходящия 
механизъм за интензифициране на сътрудничеството в областта на 
водите. Сред обсъдените възможни варианти са: подписване на Анекс 
към Споразумението; създаването на експертна работна група в областта 
на водите. 

От българска страна е заявен интерес за активизиране на сътрудничеството с 
Република Македония в областта на водите, и по-конкретно във връзка с изпълнението 

на задълженията на страната при прилагането на европейското законодателство в 
областта на водите, управление на трансгранични водни течения и трансгранична 
координация. Представена е информация относно основните теми, които българската 
страна желае да включи в сътрудничеството си с компетентните по водите органи в 
Република Македония, а именно: 

• идентифициране на границите на общите трансгранични подземни 

водни тела; 

• изготвяне на цялостна първоначална характеристика и прилагане 
на единна система за типологизация за общите трансгранични 

повърхностни водни тела - за реките Струмешница и Лебница; 

• класификация на състоянието на подземните води; 

• разработване и съгласуване на общи програми за мониторинг и 

обмен на информация за общите повърхностни и подземни 

трансгранични водни тела; 
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• съгласуване на програмите от мерки за трансграничните водни 

тела; 

• разработване на съвместни двустранни проекти за управление на 
трансграничните води между Република България и Република 
Македония; 

• двустранна координация по изготвяне на ПУРН, вкл. определяне 
на райони със значителен потенциален риск от наводнения, 
методология за изготвяне на картите по чл. 6 от Директивата за 
наводненията; 

• координация при определянето на границите, характеризирането и 

оценка на състоянието на подземните водни тела. 

От българска страна е изразена готовност за обмен на опит по въпросите на 
управлението на водите и в частност прилагане изискванията на РДВ и ДН. 
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