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Основни принципи при управлението на водите


Рамкова директива за водите (РДВ) 2000/60/ЕС – основен законодателен
инструмент на ЕС в областта на политиката за управление на водите,
транспонирана в Закона за водите



Управление на водите на басейнов принцип, въз основа на водни тела, които
са основна единица за управление



Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) – основен инструмент
за прилагане на РДВ и постигане на екологичните цели



Активно участие на всички заинтересовани страни при прилагането на РДВ

Основна цел на РДВ:
постигане
добро
състояние
повърхностните и подземните води

на

2027 г. (трети
цикъл)

Етапи при разработването/актуализацията на ПУРБ
ПУРБ се преразглежда и актуализира на всеки шест години след първоначалното му
публикуване (чл.159, ал.1 от Закона за водите)

Актуализиран
ПУРБ 2022 – 2027

Характеризиране
на района за
басейново
управление

Преглед на антропогенния
натиск и въздействия и
оценка на риска от
непостигане на целите за
опазване на околната
среда
Междинен преглед на
установените значими
проблеми при
управлението на водите

Проект на ПУРБ
2022 – 2027 и
Програми от мерки
Определяне на
екологичните
цели

Планиране на
програми за
мониторинг на
водите

Цел на Междинния преглед на значимите проблеми
при управлението на водите
 Информиране на заинтересованите страни и широката
общественост за основните проблеми при управлението на
водите на най-ранен етап
 Предоставяне на възможност за коментари и предложения
относно същността и възможностите за преодоляване на
идентифицираните проблеми при отчитане на различните
интереси и потребностите на заинтересованите страни

 Обективно и обосновано актуализиране на екологичните
цели и Програмите от мерки в ПУРБ

Характеристики на
Западнобеломорски район за
басейново управление

Обхваща:
 водосборните басейни на реките: Струма,
Места и Доспат

 Територия от 11 965 км2 – 11 % от територията
на страната
 33 общини в 6 административни области
 7,96% от населението на България

Състояние на водите
Западнобеломорски район за басейново
управление
Повърхностни води
Подземни води

 183 бр. повърхностни водни тела

 38 бр. подземни водни тела (ПВТ)

 Реки - 6 типа, 168 бр. ВТ

 Всички ПВТ са определени в добро количествено
състояние в ПУРБ 2016 – 2021

 Езера - 5 типа, 15 бр. ВТ
Екологично
състояние/потенциал
отлично
добро
умерено
лошо
мн. лошо
н.д./неизвестно

реки
ПУРБ
2020
5
26
100
67
47
64
6
9
5
2
5
0

реки

езера
ПУРБ
2020
6
3
4
2
0
0

2
6
7
0
0
0

езера

Химично състояние
ПУРБ
Добро
Непостигащо добро
н.д./неизвестно

55
3
110

2020
137
0
31

ПУРБ

2020
8
0
7

11
2
2

Количествено състояниеХимично състояние
ПУРБ
2020
ПУРБ
2020
Доро
32
36
37
34
Непостигащо
6
2
1
4

Идентифицирани значими проблеми в
управлението на водите


Замърсяване с органични вещества и биогенни елементи (азот и
фосфор):
•
•

•

от отпадъчни води от населени места и производствени обекти;
от селскостопански практики – земеделие и животновъдство;
комбинирано въздействие на замърсяването от биогенни вещества



Химично замърсяване на повърхностните води (приоритетни
вещества и специфични замърсители)



Натиск от водовземане и физически модификации



Натиск върху количеството и качеството на подземните води



Изменение на климата (наводнения и засушаване)



Недостиг на вода



Други проблеми

Замърсяване с органични вещества и биогенни елементи
(азот и фосфор) от отпадъчни води от населени места и
производствени обекти
Движещи сили: урбанизация, промишленост
Източници на натиск:
- заустване на частично пречистени или непречистени отпадъчни води от населените места, селищни
образувания и промишлени предприятия;
- незакрити стари общински депа за отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания;
- отглеждане на аквакултури

Защо това е значим проблем?
- засилени процеси на еутрофикация вследствие на повишените концентрации на биогенни вещества в
повърхностните води
загуба на биологично разнообразие
 негативно въздействие върху екологичното състояние

Как се управляват тeзи проблеми?
• регулиране на дейностите чрез разрешителен режим, в т.ч.
преразглеждане на условията в издадените разрешителни
• чрез Програма от мерки в ПУРБ - подобряване на
инфраструктурата за събиране и пречистване на отпадъчни
води, прилагане на нови технологии, позволяващи поефективно пречистване, използване на естествени процеси
(напр. влажни зони).

Замърсяване с органични вещества и биогенни елементи
от населени места и производствени обекти
в басейна на р. Струма
1. Трайно влошено състояние - всички повърхностни водни тела в горното
поречие на река Струма, включително и язовир Пчелина:


BG4ST900R003, р. Струма от язовир Студена до вливане на р. Конска;



BG4ST900R006, р. Струма от вливане на р. Конска до яз. Пчелина,



BG4ST900L1010, яз. Пчелина



BG4ST900R0012, р. Струма от язовир Пчелина до вливане на р. Треклянска.

Причини:


недоизградени канализационни системи на гр. Перник и гр. Радомир – директно
заустване в река Струма на канализационни колектори несвързани към
съществуващите ГПСОВ Батановци и ГПСОВ Радомир.



Пряко заустване в р. Струма на непречистени промишлени отпадъчни води от
обекти на въгледобивната и енергийната промишленост – ТЕЦ «Република»



Транспортиране на замърсители по течението на река Струма и влошаване на
състоянието на по-долу разположените повърхностни водни тела – до язовир
Пчелина и след него.

Замърсяване с органични вещества и биогенни елементи
от населени места и производствени обекти
в басейна на р. Струма
2. Други повърхностни ВТ в поречието на река Струма:


BG4ST700R1022, р. Глогошка (Банщица) от кота 1160 м. до
вливане в р. Струма – причина неефективно пречистване на
отпадачните води от гр. Кюстендил и населените места в района в
съществуващата ГПСОВ;



BG4ST500R068, р. Санданска Бистрица от кота 590 м. с притока си
р. Бобов дол до вливане в р. Струма – липса на изградена и
действаща ГПСОВ за град Сандански и населените места в района –
над 10 000 е.ж.;



BG4ST400R1072, р. Струмешница от българо-македонската
граница до вливане в р. Струма – реката влиза натоварена с биогени
от Република Северна Македония, и на българска територия приема в
непречистените отпадъчни води от град Петрич и населените места в
района, липсва изградена ГПСОВ над 10 000 е.ж.

Замърсяване с оганични вещества и биогенни елементи (азот и
фосфор) от земеделието и животновъдството
Движещи сили: селско стопанство
Източник на натиск:
- прекомерно или неправилно използване на торове;
- неправилно съхраняване на торовите маси от животновъдните ферми и последващото им нанасяне
върху земеделските площи;
- отпадъчни води от животновъдните комплекси.

Защо това е значим проблем?
-

повишените концентрации на биогенни в повърхностните води предизвикват еутрофикация
 негативно въздействие върху екологичното състояние

Как се управляват тeзи проблеми?
•

спазване на условията за добри земеделски и фермерски практики;

•

изпълнение на мониторингова програма по директивата за нитрати в повърхностните и подземни води;
•

провеждане на обучителни и информационни кампании със
земеделските производители;

•

осигуряване на стимули за дейности и инвестиции, водещи до
намаляване на дифузното замърсяване с органични вещества и
биогенни елементи;

•

мерки, свързани с ценовата политика, с цел въвеждане на
възстановяването на разходите за водни услуги от селското
стопанство.

Замърсяване с оганични вещества и биогенни елементи от
земеделието и животновъдството в басейна на р. Струма

Повърхностни ВТ, подложени на интензивен натиск от селскостопански
дейности в ЗБР, за които все още не са постигнати екологичните цели:
1. Средното течение на река Струма:
BG4ST700R017, р. Струма от вливане на р. Треклянска до вливане на р. Соволянска
Бистрица;




BG4ST700R021, р. Струма от вливане на р. Соволянска Бистрица до вливане на р. Елешница



BG4ST700R028, р. Струма от вливане на р. Елешница до вливане на р. Джерман.

2. Цялото долно течение на река Струма и притока й река Струмешница:


BG4ST300R073, р. Струма от вливане на р. Струмешница до българо-гръцката граница;



BG4ST300R1074, р. Мелнишка от изворите до вливане в р. Струма

BG4ST400R1072, р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р.
Струма - нитратно-уязвима зона, съгласно Заповед № РД-660/28.08.2019 на МОСВ за
определяне на водите, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от
земеделски дейности.


Химично замърсяване на повърхностните води (приоритетни
вещества и специфични замърсители)
Движещи сили: урбанизация, промишленост, селско стопанство
Източник на натиск:
-

заустване на частично пречистени или непречистени промишлени и битови отпадъчни води;
стари промишлени обекти и депа за отпадъци;
неправилната употреба и/или съхраняване на пестициди и препарати за растителна защита;
емисии на вредни вещества в атмосферата и последващото им отлагане върху водните повърхности

Защо това е значим проблем?
-

повишени концентрации на специфични замърсители и приоритетни вещества в повърхностните води,
седименти и биота
заплаха за водните екосистеми и човешкото здраве.
 негативно въздействие върху екологичното и химичното състояние

Как се управляват тeзи проблеми?
•

регулиране на дейностите чрез разрешителен режим съгласно ЗВ (напр. по-строги емисионни ограничения);

•

засилване на контрола върху качеството на производствените отпадъчни води преди включването им в
канализационните системи;
• рекултивация на депа за отпадъци;
• изпълнение на програми за възстановяване на стари промишлени терени;
• планиране на специфични мерки за пречистване на изтичащи руднични води от
ликвидирани минни изработки;
• ограничаване на дифузното замърсяване на води от селскостопански и горскостопански
дейности, в т.ч. засилване на контрола върху използването на препарати за растителна
защита в близост до водни обекти.

Химично замърсяване на повърхностните води
в басейна на р. Струма
Установени превишения на СКОС на специфичните замърсители: желязо, манган, мед, цинк,
арсен, полихлорирани бифенили, сулфати в 18 водни тела в Западнобеломорски район.
Установени превишения на СКОС на приоритетните вещества кадмий, флуорантен, живак, С10С13 хлоралкани за 8 водни тела в Западнобеломорски район
Трайно влошено състояние - всички повърхностни водни тела в горното поречие на река
Струма, включително и язовир Пчелина:


BG4ST900R003, р. Струма от язовир Студена до вливане на р. Конска;



BG4ST900R006, р. Струма от вливане на р. Конска до яз. Пчелина,



BG4ST900L1010, яз. Пчелина



BG4ST900R0012, р. Струма от язовир Пчелина до вливане на р. Треклянска.

Причини:


Недоизградени канализационни системи на гр. Перник и гр. Радомир – директно заустване в
река Струма на канализационни колектори, в които нерегламентирано се заустват
непречистени отпадъчни води от производствени обекти.



Транспортиране на замърсители по течението на река Струма и влошаване на състоянието
на по-долу разположените повърхностни водни тела.



Исторически замърсявания от минали периоди - натрупани значителни количества утайки от
промишлен характер (специфични замърсители и приоритетни вещества) в язовир Пчелина.

Химично замърсяване на повърхностните води
в басейна на р. Струма
Стари промишлени зони. Руднични води.
На територията на Западнобеломорски район:
- 8 обекта от закрита уранодобивна дейност на "Еко Инженеринг - РМ" ЕООД,
- 3 обекта от минна въгледобивна дейност на „Еко Антрацит" ЕАД
- 1 обект от закрита минна добивна дейност (добив и преработка на цветни метали) –
мини „Осогово.
Най-засегнати от руднични води от стари и действащи минни обекти в Западнобеломорски
басейнов район – 4 ВТ в басейна на р. Струма и 1 ВТ в басейна на р. Места.

Влошено състояние на ВТ в басейна на р. Струма:
 BG4ST700R1020, р. Соволянска Бистрица от кота 1195 м. до вливане в р. Струма,

район на прекратен добив и преработка на цветни руди – олово, цинк, кадмий;
BG4ST500R055 р. Лудата от изворите до вливане в р. Струма, район на прекратен
добив и преработка на уранова руда - обща алфа-активност, обща бета-активност, уран;


BG4ST600R039 р. Разметаница от изворите до вливане в р. Джерман, райони на
действащи обекти на добив на твърди горива – желязо, манган, сулфати;


BG4ST900R003, р. Струма от яз. Студена до вливане на р. Конска, район на
действащи обекти за добив на твърди горива - желязо, манган, сулфати.


Химично замърсяване на повърхностните води
в басейна на р. Струма
Шламохранилища.
На територията на Западнобеломорски район:

 Сгуроотвал „7-ми септември“ и Сгуроотвал „Кудин дол“ на
„Топлофикация Перник“ – в горното поречие на река Струма;

 Шламохранилище "Връчва" на "АЙ ВИ ПИ КОМЪРШЪЛ" ЕАД, гр.
Бобов дол, Депо за НО "Каменик«, котлован на «Въгледобив
Бобов дол» ЕООД и Шламохранилище "Черно езеро« на ТЕЦ
"Бобов дол", заустващи в река Разметаница, приток на река
Джерман.

Сгуроотвал „7-ми септември“ - Периодични инцидентни замърсявания
поради пробиви в дигите и шламопроводите;
Шламохранилище „Черно езеро“ - Периодични инцидентни замърсявания
Изпълнителната агенция по околната среда към МОСВ по предложевие на
БДЗБР е започнала преразглеждане на комплексното разрешително на ТЕЦ
„Бобов дол“на основание на Закона за опазване на околната среда, заради
установено системно замърсяване.

Химично замърсяване на повърхностните води
в басейна на р. Струма
Депа за отпадъци.
Брой и площ на общинските депа за отпадъци
и количество на битовите отпадъци в
Западнобеломорски
район
за
басейново
управление (източник НСИ)

В 11 общини на територията на Западнобеломорски район
са стартирали проекти за закриване и рекултивация на
общински депа, финансирани със средства от Оперативна
програма „Околна среда“ - Благоевград, Бобов дол,
Брезник, Земен, Ковачевци, Невестино, Перник, Рила,
Сапарева баня, Симитли и Трекляно.
Община Радомир е в Списъка за общински депа в
наказателна процедура, за чиято рекултивация ще бъдат
осигурени средства от ПУДООС.

Натиск от водовземане и физически модификации
Движещи сили: урбанизация, промишленост, енергетика, селско стопанство,
защита от наводнения
Източник на натиск:
- водовземане за битови нужди, промишлено водоснабдяване и напояване;
- изграждане на прагове, бентове и язовири, съоръжения за защита от наводнения,
- корекции и изправяния на реки;

Защо това е значим проблем?
- промени в хидроложкия режим, преноса на седименти, морфологични изменения,
нарушаване на непрекъснатостта на реките, възпрепятстване на естествената миграция на
водните организми
загуба на местообитания, загуба на биоразнообразие
 негативно въздействие върху екологичното състояние

Как се управляват тeзи проблеми?
•
•
•
•
•
•
•

Преразглеждане/отнемане на издадени разрешителни;
въвеждането на регулаторна рамка за екологичния отток на реките;
тъсене на механизми за взаимодействие между ползватели и институции за подобряване
на водната ефективност;
оптимизиране използването на вода във всички икономически сектори;
намаляване загубите на вода във водопреносната мрежа;
изграждане или реконструкция на рибни проходи;
прилагане на екологосъобразни („зелени“) мерки при защитата от наводнения (напр.
възстановяване на заливни равнини)

Натиск от водовземане в басейна на р. Струма
Разрешеното водовземане в ЗБР (с изключение на ВЕЦ) представлява 4.46% от
средногодишните ресурси на повърхностни води, но водовземането за производство на
електроенергия от ВЕЦ представлява 90% от общия разрешен обем на водовземането.
В Западнобеломорски район съществуват 82 малки деривационни ВЕЦ, които оказват
въздействие върху 44 повърхностни водни тела (24% от общо 183 повърхностни ВТ).
Общо 21 поврхностни ВТ са обект на значим натиск от дейността на ВЕЦ, предимно в
средно и долно поречие на река Струма. Някои от най-засегнатите са:

 BG4ST200R075, р. Пиринска Бистрица от изворите с десния си приток р. Черешничка до
вливането им;

 BG4ST200R076, р. Пиринска Бистрица (след вливане на р. Черешничка) с притока си р.
Калиманска до вливане в р. Струма;

 BG4ST200R077, р. Петровска от изворите до вливане в р. Пиринска Бистрица;
 BG4ST500R1067, р. Санданска Бистрица от изворите до кота 590 м;
 BG4ST700R1020, р. Соволянска Бистрица от кота 1195 м. до вливане в р. Струма;
 BG4ST700R019, р. Драговищица от границата с Р Сърбия до вливане в река Струма;
 BG4ST500R058, р. Влахинска от изворите до вливане на левия приток р. Синанишка;
 BG4ST500R059 р. Влахинска от вливане на р. Синанишка до вливане в р. Струма;
 BG4ST500R105,6 р. Ощавска (Дяволска) от кота 1510 м. до вливане в р. Струма.

Натиск от водовземане и физически модификации

в басейна на р. Струма
В 33 повърхностни ВТ в Западнобеломорски басейнон район е
установен натиск от миграционни бариери. За 11 ВТ натискът е
значим: 9 ВТ - в басейна на р. Струма и 2 ВТ в басейна на р. Места.

През 2019 г. - изпълнено проучване за актуализация на наличната информация за
миграционни бариери в Западнобеломорски район (прагове, водохващания за МВЕЦ,
хидротехнически съоръжения за напояване и др.)
През 2020 г. - изпълнено проучване за оценка на въздействието от миграционните
бариери върху повърхностните водни тела от категория „река” в
Западнобеломорски район и за оценка на ефективността на изградените рибни
проходи.
От 9 изследвани участъка оценената ефективност е, както следва:
Рибни проходи – 2 функциониращи, 6 – с
1 неефектективен
Миграционни бариери – 2 не оказват влияние, 4
въздествие, 3 с крайно негативно въздействие.

ограничена

ефективност;

и

са със значително негативно

Изменение на климата (наводнения, засушаване)
Движещи сили: урбанизация, промишленост, селско стопанство
Източник на натиск:
-

Емисии на парникови газове;
Обезлесяване на терени

Защо това е значим проблем?
-

-

намален отток в реките, сезонни промени в
оттока и промени в периодите на снеготопене;
повишени концентрации на замърсители;
повишени температури на въздуха и водата;
екстремни събития - наводнения и суши

отрицателен воден баланс във водосборните басейни;
загуба на местообитания
организми;

и заплаха за водните

повишено въздействие от замърсяването поради повисоки температури на водите
заплаха за човешкото здраве/живот, материални щети

Как се управляват тeзи проблеми?
•

Наводнения:координация между данните, информацията, резултатите от оценките и мерките в ПУРН и ПУРБ;
увеличаване делът на мерките за естествено задържане на водите (възстановяване на заливни равнини, влажните
зони, възстановяване на естественото състояние на речните русла и т.н.)
• Засушаване: намаляване загубите на вода; повишаване на водната ефективност (вкл. осигуряване
на алтернативни водоизточници); подобряване на контрола за използваните води, събиране и
разпространяване на информация за добри практики и технологии за спестяване на вода и
повторното й използване; подобряване на управлението на комплексните и значими язовири;
управление на земеползването и насърчаване отглеждането на култури в райони, уязвими към
засушаване.

Недостиг на вода
Движещи сили: урбанизация, промишленост, селско стопанство
Източник на натиск:
-

Климатични изменения - засушаване
Прекомерно, небалансирано ползване на водните ресурси

Защо това е значим проблем?
-

Дългосрочен системен дисбаланс между разполагаемите ресурси и търсенето на вода
допълнително влошаване на състоянието на водите, въздействие върху ползването на вода

Как се управлява този проблем?
-

подобряване на надежността и ефективността на водоснабдителните системи и намаляване на загубите
на вода;
подобряване на мониторинга на ВиК мрежите;
- спестяване на вода от промишлеността и селското стопанство в региони, в
които има заплаха от недостиг на вода;
- повторно използване на пречистени отпадъчни води или дъждовни води;
- подобряване на контрола, въвеждане на цифровизация и автоматизация на
процесите на прогнозиране, контрол и управление на водите;
- подобряване на координацията между институциите и заинтересованите
страни;

Водната криза с язовир Студена
в края на 2019 и началото на 2020г.
Язовир „Студена” - комплексен и значими язовир в Западнобеломорски
район, включен в Приложение №1 на Закона за водите
В края на 2019 г. - въведен режим за питейно-битовото водоснабдяване на гр. Перник
През пролетта на 2020 г. с решение на Министерския съвет - осъществено прехвърляне на
води от водосбора на язовир „Белмекен“ към язовир „Бели Искър“ (посредством
събирателни деривации „Манастирска“ и „Грънчар“) и чрез съоръженията за
водоснабдяване на гр. София (на „Софийска вода“ АД ) и допълнително изграден авариен
довеждащ водопровод (от резервоар Мало Бучино-нов до град Перник)

Финалният отчет на Национален институт по метеорология и хидрология
(НИМХ) за 2020г. показва намаление с 43% на средния приток и 30% на
минималния такъв през последните 17 години по отношение на периода 19351961. От него може да се направи извода, че се чувства сериозно влияние на
климатичните промени върху притока в яз. „Студена“.
Други фактори – неефективно управление на водния ресурс в условията на
намалени водни количества, в т.ч. относно приоритизиране на ползването на
води за различни цели.

Натиск върху количеството на подземните води
Движещи сили: урбанизация, промишленост, селско стопанство, изменение на климата
Източник на натиск :
-

водовземане от подземни води за питейно-битови нужди, промишлено водоснабдяване и напояване;
намалено подхранване на водоносните хоризонти, причинено от засушаване;

Защо това е значим проблем?
влошаване на количественото състояние на подземните води
намаляване на наличните ресурси на подземните води, недостиг на вода за икономически
цели, намаляване на нивото на подземните води
отрицателно въздействие върху сухоземните
екосистеми, подхранвани от подземни води
 негативно въздействие върху количественото състояние на подземните води
-

Как се управляват тeзи проблеми?
• ограничаване на водовземането от подземни води чрез подобряване
ефективността на използването на водите;
• регулиране чрез разрешителния режим и засилване на контрола;

Към 2020 г. всички подземни водни тела в Западнобеломорски район са с
положителен воден баланс между водовземането и разполагаемите ресурси.
С експлоатационен индекс над 40 % са две подземни водни тела:
• BG4G000000N011, Порови води в неоген – Струмешница
• BG4G000000N014, Порови води в неоген – Благоевград.

Натиск върху качеството на подземните води
Движещи сили: урбанизация, промишленост, селско стопанство
Източник на натиск :
-

промишлени площадки, вкл. от дейности в миналото, рудодобивни дейности и уранодобив;
складове за пестициди и депа за отпадъци;
използвани торове в селското стопанство и складирането на торови маси в животновъдството;
използвани препарати за растителна защита в земеделието и горското стопанство;
емисии на вредни вещества в атмосферата и последващото им отлагане върху почвата, и просмукване в
подземните води.

Защо това е значим проблем?
повишени концентрации на замърсители в подземните води
ограничения на възможностите за използване подземните водни ресурси за консумация от човека,
за напояване и за икономическа дейност, отрицателно въздействие върху зависимите от подземни води
сухоземни екосистеми, и загуба на биоразнообразие.
 негативно въздействие върху химичното състояние на поздемните води
-

Как се управляват тeзи проблеми?
•
•
•

приоритизиране на всички мерки, описани в отговор на замърсяването с биогенни и органични вещества,
и на химичното замърсяване от селското стопанство в контекста на опазване на подземните води;
насърчаване на използването на добрите практики в селското стопанство;
разширяване на зоните за защита на подземните води.

Качество на подземните води в
Западнобеломорски басейнов район
За периода 2015-2020 в 20 от общо 38 подземни ВТ не са установени превишения на СКОС за
замърсителите, съгласно Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води.

През 2020 г. в 6 подземни ВТ установени превишения на СКОС за различни замърсители:

•

BG4G000000N011, Порови води в неоген – Струмешница, с превишения по нитрати в повече
от един пункт за мониторинг, поради интензивно земеделие;

• BG4G000000Q001, Порови води в кватернер – Струмешница, с превишения по нитрати в
повече от един пункт за мониторинг, поради интензивно земеделие, ;

• BG4G000000Q002, Порови води в кватернер - Кресна-Сандански, с единични превишения по
нитрити;

• BG4G000000Q004, Порови води в кватернер – Благоевград, с превишения по сулфати в един
пункт за мониторинг – замърсяване от индустриални обекти;

• BG4G000000Q007, Порови води в кватернер - Радомир-Брезник, с еднкократни превишения
по хром, арсен и кадмий в един пункт за мониторинг;

•

BG4G00001Pg238, Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина
– с превишения по желязо, манган и сулфати в повече от един пункт за мониторинг замърсяване от индустриални обекти;

Други проблеми при управлението на водите



Транспорт - натиск върху водните тела главно чрез емисии на
азотен оксид, мед и в по-малка степен - на цинк и олово



Развитие на инвазивни видове



Потенциално трансгранично замърсяване на река Драговищица
от минни дейности на територията на Република Сърбия



Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци по бреговете на
водните обекти

Общи предизвикателства
при управлението на водите
 Недостатъчен напредък по изпълнение на мерките в ПУРБ
 Прецизиране на мерките в ПУРБ, оптимизиране на механизмите на
взаимодействие и контрол по изпълнението им
 Подобряване на научната методическа обезпеченост при управлението
на водите
 Необходимост от повишаване на административния капацитет на
компетентните органи
 Подобряване на координацията по изпълнение на задълженията на
националните и регионалните структури в управлението на водите.
 Осигуряване на навременно финансиране на мерките от различни
източници (национални, европейски, регионални).
Други?

Партньорство между институциите и заинтересовани страни
по-добре планиран ПУРБ и ефективно изпълнение на мерките
МОСВ
Образователни и
научни институции
Местна власт
Водоползватели
Държавна
администрация

Неправителствени
организации
Басейнови
дирекции

Период на консултации:
от 15 октомври 2021 г. до 18 април 2022 г.
Становища и предложения може да се изпращат на
следните адреси:
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН“
 по пощата или в едно гише: 2700 гр. Благоевград,
ул.”Димитър Солунски” № 66
 по електронна поща: bdblg@wabd.bg
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
 по пощата или в едно гише: 1000 гр. София,
бул.”Княгиня Мария Луиза“ № 22
 по електронна поща :
edno_gishe@moew.government.bg;
RBMPconsultation@moew.government.bg
https://wabd.bg/content/обществени-консултации-пурб/

Благодаря за вниманието!

