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Списък на използваните съкращения
IPCC

Международен комитет по изменение на
климата;

IUCN

Международен съюз за защита на природата

REACH

Регламент за регистрацията, оценка,
разрешаване и ограничаване на химични
вещества

БАН

Българска академия на науките

БД

Басейнова дирекция

БЕК

Биологични елементи за качество

БПК5

Биохимична потребност от кислород

БПС

Благоприятен природозащитен статут

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ВТ

Водно тяло

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ГКМ

Градска канализационна мрежа

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за
отпадъчни води

ЕАОС

Европейска агенция по околната среда

ЕО

Екологична оценка

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЗБР

Западнобеломорски район

ЗБРБ УВ

Западнобеломорски район за басейново
управление на водите

ЗВ

Закон за водите
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ЗЗ

Защитени зони

ЗЗВ

Зони за защита на водите

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗТ

Защитени територии

ИАОС

Изпълнителна агенция по околната среда и
водите

ИВТ

Изкуствени водни тела

ИМ

Инвестиционна мярка

ИП

Инвестиционно предложение

ИСЧ

Изключително слаби честоти

ИУЕЕО

Излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни
средства

КАВ

Качество на атмосферния въздух

ЛПСОВ

Локална пречиствателна станция за
отпадъчни води

МВЕЦ

Малки водни електроцентрали

МДК

Максимално допустими концентрации

МЕП

Максимален екологичен потенциал

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

ММ

Мека мярка

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
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НАСЕМ

Национална Автоматизирана Система за
Екологичен Мониторинг

НАСККАВ

Национална Автоматизирана Система за
Контрол на Качеството на Околната Среда

НЕМ

Национална екологична мрежа

НВВН

Надморска височина на водно ниво

НИМХ

Национален институт по метеорология и
хидрология

НП

Национален парк

НСА

Национална стратегия за адаптация

НСИ

Национален статистически институт

НСУРВС

Национална стратегия за управление на
водния сектор

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

НЦЗИ

Национален център по здравна информация

ОП

Оперативна програма

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда“

ОС

Оценка на съвместимост

ОЧЦМ

Отпадъци от черни и цветни метали

ПАВ

Полициклични ароматни въглеводороди

ПБТ

Питейно-битово водоснабдяване

ПВТ

Повърхностни водни тела

ПГ

Парникови газове

ПДК

Пределно допустими концентрации

ПоМ

Програма от мерки

ПП

Природен парк
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ППП

Планове, програми, проекти

ПРЗ

Препарати за растителна защита

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПС

Прагови стойности

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейна вода

ПУРБ

План за управление на речните басейни

ПУРН

План за управление на риска от наводнения

РДВ

Рамкова директива за водите

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и
водите

РОУКАВ

Райони за оценка и управление на
качеството на атмосферния въздух

РЧ

Високи радиочестоти

СГН

Средно годишна норма

СДН

Средно денонощна норма

СЗО

Световна здравна организация

СМР

Строително монтажни работи

СМВТ

Силно модифицирани водни тела

СООРС

Строителни отпадъци и отпадъци от
разрушаване на сгради

СОЗ

Санитарно-охранителни зони

СР

Средни честоти

СКОС

Стандарти за качество на околната среда

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТЕЦ

Топлоелектрически централи
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УОЗ

Устойчиви органични замърсители

ФАО/ FAO

Организация по прехрана и земеделие

ФПЧ10

Фини прахови частици с диаметър под 10
микрона

ФПЧ2.5

Фини прахови частици с диаметър под 2.5
микрона

ФХЕК

Физикохимични елементи за качество

ХГС

Хидрогеоложки системи

ХТС

Хидротехнически съоръжения

ЮНЕСКО/ UNESCO

Организация на обединените нации за
образование, наука и култура
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ВЪВЕДЕНИЕ
Екологичната оценка на планове и програми е превантивен инструмент за оценяване на
евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането
на планове и програми от интернационално, национално, регионално и местно
равнище. Оценката се извършва едновременно с разработването на ПУРБ като
органите, отговорни за одобряването на Плана трябва да се съобразят със становището.
ПУРБ подлежи на задължителна екологична оценка по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС). Възлагането на изготвянето на ЕО на ПУРБ е в
изпълнение на изискванията на чл.83, ал.1 от ЗООС, като условията и реда са
регламентирани в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка
на планове и програми.
Обхватът и съдържанието на Докладът по екологична оценка на ПУРБ на ЗБР са
съобразени със Заданието за обхват и сържание на ДЕО на ПУРБ, становище № ЕО22/19.07.2016 на Министъра на околната среда и водите и резултатие от проведените
консултации по реда на чл.19 от Наредбата за ЕО.
Докладът за ЕО е оформен като единен документ със съдържание, съгласно
изискванията на чл.86, ал.3 от ЗООС ив съответствие със степента на детайлност на
плана, като е съобразен със заключенията и предложенията от доклада за ОС. В
доклада за ЕО подробно са анализирани значимите видове натиск и въздействие в
резултат от човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните
води в Западнобеломорски район за управление на водите; резултатите от провеждания
мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и
зоните за защита на водите; програмата от мерки към ПУРБ за постигане на целите за
опазване на околната среда и оценени предвидените мерки за опазване и подобряване
на водните ресурси и въздействието върху околната среда и човешкото здраве, както и
вероятността за значително въздействие върху околната среда на територията на други
държави, предвид задълженията на страната ни по международно, европейско и
национално законодателство.
За изготвяне на ЕО е ползван опита на независимите експерти, на които е възложено
извършването на екологичната оценка на проекта на ПУРБ, както и нормативните
изисквания за извършване на ЕО в Закона за опазване на околната среда и Наредбата за
ЕО. Съгласно тези изисквания:
•

Докладът за екологична оценка е оформен като единен документ, който включва
съдържателна част по чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда; списък
на експертите и ръководителя на екипа, изготвили доклада за екологична оценка;
декларации на всеки от експертите (по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО);

•

Справка за проведени консултации и изразените при консултациите мнения,
предложения, както и за начина на отразяването им; приложения.
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Консултации по доклада за ЕО по реда и сроковете на чл.19а и чл.20 от Наредбата за
условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми, включват:
•

задължителни консултации в процеса на изготвяне на доклада за ЕО, в т.ч. по
заданието за определяне на обхвата на оценката с МОСВ (на основание чл. 19а, т. 1
от Наредбата за ЕО), Министерство на здравеопазването (относно съдържанието и
обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда, на
основание чл. 19а, т. 2 от Наредбата за ЕО) и други специализирани ведомства –
например Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), попадащи в
териториалния обхват на ПУРБ, и др. (на основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за
ЕО);

•

консултации по доклада за ЕО и проекта на плана по реда, определен с чл. 20, ал. 1
и ал. 3 от Наредбата за ЕО;

•

отразяване на резултатите от обществените консултации в ЕО и изготвяне на
документация за резултатите от консултациите с обществеността и със
заинтересованите и засегнати органи или лица.

Като самостоятелно приложение към доклада за екологична оценка е изготвено
нетехническо резюме, в обем не по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Резюмето
не съдържа технически термини, написано е на разбираем за широката общественост
език и съдържа необходимите нагледни материали – карти, снимки, схеми.

1. СЪДЪРЖАНИЕ, ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИЦЕЛИ И ВРЪЗКА НА ПЛАНА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН С ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
1.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
Западнобеломорски район (ЗБР) за басейново управление на водите се намира в
Югозападна България и обхваща около 11 % от територията на страната (11 965 кв.км).
Административен център на района е град Благоевград. Районът обхваща водосборните
области на основните реки Струма, Места и Доспат.
На изток ЗБР граничи с Източнобеломорски район, на север – с Дунавски район, на юг
и запад границите съвпадат съответно с държавните граници на Република България с
Република Гърция, Република Сърбия и Република Македония.
Основните реки Струма, Места и Доспат са трансгранични. Реките Струма и Места
пресичат държавната граница и се вливат в Егейско море на територията на Република
Гърция. Река Доспат пресича държавната граница и се влива в река Места на
територията на Република Гърция. Реките Струмешница и Лебница (притоци на река
Струма) са трансгранични между Р България и Р Македония. Река Драговищица
(приток на Струма) е трансгранична между Р България и Р Сърбия.
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Като административно-териториален обхват ЗБР покрива изцяло или частично 6
области на Република България, 33 общини и 600 населени места.
В териториалния обхват на Западнобеломорски район са разположени голям брой
естествени езера, основно в алпийския пояс на планините Рила и Пирин. Голяма част от
тях дават началото на реките в двете най-големи поречия, а други са безотточни.
Езерното подхранване на реките има голямо значение за формиране на поравномерен
воден отток в тях особено в периода на лятното маловодие.
Съгласно Приложение ХІ на Европейската рамкова директива за водите (РДВ),
Директива 2000/60/ЕЕС целият Западобеломорски район попада в Екорайон № 7 –
“Източни Балкани” (Eastern Balkan).
Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) е основен инструмент за управление
на водите на басейново ниво и постигане на целите на Директива 2000/60/ЕК (РДВ).
За целите на анализа в ПУРБ се разглеждани три основни басейна:
•

Басейн на р. Струма -Река Струма извира южно от вр. Черни връх (2 290 m) във
Витоша. Площта на водосборния басейн на р. Струма обхваща части от четири
балкански държави — Република България, Република Гърция, Република
Македония и Република Сърбия.Той обхваща цялата област Кюстендил, западната
част на област Благоевград, около 80 % от област Перник и много малка част от
област София. В него попадат 21 общини, от които 18 изцяло и 3 частично.В река
Струмасе вливат общо 90 притока.

•

Басейн на р. Места –Река Места се образува от сливането на реките Черна Места
(лява съставяща) и Бела Места (дясна съставяща). Водосборният басейн на реката
попада изцяло в Екорегион №7 "Източни Балкани".В река Местасе вливат около 30
по-големи и около 20 по-малки притока, най-големият от които е река Доспат. Река
Доспат се влива в река Места на гръцка територия.

•

Басейн на р. Доспат- Река Доспат е ляв приток на река Места. На югозапад и запад
водосборният басейн на Доспат граничи с басейните на реките Бистрица, Канина и
Златарица, леви притоци на р. Места и с още няколко по-малки нейни притоци. На
север — с водосборния басейн на Чепинска река, десен приток на Марица. На
североизток и изток — с водосборния басейн на река Въча, десен приток на р.
Марица. Най-големият ляв приток на река Доспат е река Сърнена (Караджа дере).
Други по-големи нейни притоци са Беладоново дере, Черешковица (ляв приток на
река Сърнена), Владово дере, Гърчаво дере, Осинска, Барутинска река (ляв приток
на река Осинска) и Жижовска.

Съгласно изменение на точка 3 от чл. 152. (1) от ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от
23.06.2009 г. ЗБР за басейново управление на водите с център Благоевград включва
водосборните области на реките Струма, Места и Доспат.
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Информацията в Проекта на ПУРБ Западнобеломорски район за периода 2016-2021г. е
представена в общо 12 раздела и 8 приложения. Представен е /по-долу/ кратък обзор на
ПУРБ, както следва:
РАЗДЕЛ
I
ОПИСАНИЕ
НА
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

НА

Разгледани са: общи характеристики географски граници, екорегиони, характерни
особености на основните речни басейни, демографска и икономическа характеристика,
климатичните особености на района, актуализация на характеристиките на
повърхностните води, актуализация на типология на повърхностните води, определяне
нареферентните условия за типовете повърхностни води, определяне на водните тела за
всяка категория повърхностни води, силно - модифицирани и изкуствени водни тела,
актуализация на характеристиките на подземните води (идентифициране
характеристиките на подземните води, представяне на регистъра на ресурсите на
подземните водни тела, характеристика на подземните водни тела).

РАЗДЕЛ II - КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ НАТИСК И
ВЪЗДЕЙСТВИЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ
СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
Представени са значимите видове натиск и въздействие върху състоянието на
повърхностните и подземни води и е направена оценка на замърсяването
наповърхностни и подземни води от дифузни източници, включително преглед на
ползването на земите, на замърсяването отточкови източници (за повърхностни и
подземни води), на въздействието върху количеството на водите включително
водовземанията - обща оценка на експлоатационния ресурс, оценка на
водовземането;Анализ на други въздействия в резултат на човешката дейност върху
състоянието на повърхностните и подземни води.
Оценка на риска за водните тела, за които съществува риск да не постигнат
поставените екологични цели за опазване на околната среда. За водните тела, които са в
добро състояние, целите са зазапазване / поддържане на доброто им състояние и през
периода 2016-2021г.

РАЗДЕЛ III - АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИСТЪРА НА ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА
ВОДИТЕ
Анализираниса териториите за извличане на вода, предназначена за човешка
консумация;на водни обекти, обявени за отдих, включително териториите, обозначени
като води за къпане съгласно Директива 76/160/ЕЕС; на територии, обявени за уязвими
зони съгласно Директива 91/676/ЕЕС и за чувствителни зони съгласно Директива
91/271/ЕЕС; на територии, обявени за опазване на местообитания или биологични
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видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен
фактор за тяхното опазване, включително и съответните обекти на Натура 2000,
обявени съгласно Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите и Директива 79/409/ЕЕС за
птиците.
РАЗДЕЛ IV - МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА
ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ, ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ И ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА
-За повърхностните водни тела са анализирани данните от мониторинга по БЕК и
ФХЕК, хидроморфологичните и морфологични изменения и други фактории
еизвършена класификация на състоянията съгласно Наредба Н- 4 от 2012г. за
характеризиране на повърхностните води и Наредба от 2010 г. за стандарти за качество
на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители;
-За подземните водни теласа анализирани и оценени количествените и качествени
елементи на състоянието им;
-Оценени са и зоните за защита на водите на територията на ЗБР за управление на
водите.
РАЗДЕЛ V - АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА
Разделът разглежда целите за състоянието на водните тела повърхностни и подземни(),
които Планът се стреми да постигне. С тях се определя дългосрочната визия за точно
определени участъци от водната среда. Актуализацията на целите в настоящия ПУРБ
се извършва в съответствие с четири типа основни екологични цели според РДВ по
отношение на екологично състояние, екологичен потенциал, химично и количествено
състояние, но не всички те са приложими за всички водни тела. Разгледани са
изключенията от постигане на целите за опазване на околната среда на повърхностните
водни тела, както и съгласуването на целите за повърхностните води с управлението на
риска от наводнения.

Главната цел за подземните води за втория планов период е постигане на добро
състояние на всичките подземни водни тела. По отношение на количественото
състояние на подземните водни тела целите са свързани с осигуряване на ресурс,
превишаващ общото годишно черпене.
РАЗДЕЛ VI - КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА
ВОДОПОЛЗВАНЕТО
Представеният в този раздел икономически анализ на водовземането е съобразен с
изискванията на законодателството, данните за населението и за потребените
количества води за питейно-битови и за производствени нужди, данните от
показателите за развитието на икономиката и други фактори.
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РАЗДЕЛ VII - КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ ЗА
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Направен е преглед на изпълнението и е извършена актуалицазия на програмите от
мерки, за постигане на целите за опазване на околната среда. В актуализираната
Програма от мерки от ПУРБ на ЗБР за периода 2016-2021г. са включени основни мерки
и където е необходимо допълващи мерки.
Разработени са Програма от мерки за повърхностните води (Приложение 7.2.а Програма от
мерки за повърхностни води в ЗБР) и Програма от мерки за подземните води (Приложение
7.2.б Програма от мерки за подземните води в ЗБР). Също така са предвидени и мерки,
насочени към зоните за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ ( Приложение 7.2.в
Програма от мерки за зоните за защита на водите в ЗБР).

В Програмата от мерки (основни и допълващи) за постигане на целите за опазване на
околната среда, сроковете за прилагането иизпълнението им по отношение целите в
състоянието на водите и водните обекти, за които са предназначени, мерките се
разделят на мерки за управление и подобряване качеството на водите, мерки за
управление на количеството води; мерки за предотвратяване на вредното въздействие
на водите съобразено с водните тела, за които целите за опазване на околната среда не
са достигнати до 2015г и анализ на възвръщаемостта на разходите.
РАЗДЕЛ VIII - АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИСТЪРА НА ВСИЧКИ ДРУГИ
ПОДРОБНИ
ПРОГРАМИ
И
ПЛАНОВЕ
В
ОБХВАТА
НА
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОТДЕЛНИ
ПОДБАСЕЙНИ, СЕКТОРИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТИПОВЕ ВОДИ ИМАЩИ
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПУРБ
В раздел 8 на проекта на ПУРБ за втория планов периодса представени стратегии,
планове и програми на национално, регионално и местно ниво, имащи отношение с
разработения проект на ПУРБ – Западнобеломорски район на управление на водите за
периода 2016-2021г.
РАЗДЕЛ
IX
СПИСЪК
НА
МЕРКИТЕ
ЗА
ОБСЪЖДАНЕ
С
ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ИМ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАНА (КОНСУЛТАЦИЯ С
ОБЩЕСТВЕНОСТТА)
Разгледани са мерките за обсъждане със заинтересованите представители на
обществеността, предоставяне на информация зарезултатите от изпълнението на
мерките от първия планов период, запознаване с причините за неизпълнението на
мерки, заложени за реализация през периода 2010-2015г, предложение от страна на
БДЗБР за включването на част от неизпълнените мерки успоредно с предлагането на
нови основни и допълващи мерки за постигане на опазване на околната среда за новия
планов период.
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РАЗДЕЛ X - ТРАНСГРАНИЧНА КООРДИНАЦИЯ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИЯТА
НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 2016 - 2021Г. В
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ
В изпълнениена изискванията на ЗВ за трансгранична координация са организирани
различни дейности и инициативи. Сформираните Консултативни групи организират
съвместно разработване и съгласуване на политики, програми и стратегии за опазване
на трансграничните води.
РАЗДЕЛ XI - КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС
Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и
басейново ниво, съгласно разписаните компетентни органи и правомощия на
ведомствата в Глава първа „Общи положения“ и Глава десета „Управление на водите
от ЗВ.
Управление на водите на национално ниво се осъществява от: Министерският
съвет , Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Министерство на здравеопазването, Министерство на
земеделието и храните, Министерство на енергетиката.
Управление на водите на басейново ниво в Западнобеломорския район се осъществява
от: Басейнова дирекция (БД) ЗБР с център Благоевград и Басейнов съвет, който е
държавно-обществена консултативна комисия за подпомагане дейността на БД.
РАЗДЕЛ XII - ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ И
ДАННИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА
Определени са лицата за връзки за получаване на документация и информация за
програмите от мерки и данните от мониторинга:
по отношение на мерките, свързани със законодателството и международни
ангажименти в областта на водите;
по отношение прилагането
Западнобеломорски район.

на

ПУРБ

и

управлението

на

водите

в

Представени са процедурите за получаване на документация и информация за
програмите от мерки и данните от мониторинга.
В Проекта на ПУРБ Западнобеломорски район 2016-2021г. след разделитеІ - VІІІ са
представени приложения и карти .
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1.2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
Водещият в областта на водите в България ключов нормативен документ, Законът за
водите налагада се осигури интегрирано управление на водите в интерес на обществото
и за опазване на здравето на населението. В глава 5 на проекта на ПУРБ
Западнобеломорски район са формулирани цели, в съответствие с разпорежданията на
чл.4 на Рамковата директива за водитеи националното водно законодателство. Целта е
дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока степен на защита на
водната среда.
Основните цели за повърхностните води, подземни води и зоните са защита на
водите в териториалния обхват на ЗБР (Приложение 5.1.1. от Плана) за втория планов
период са насочени към:
•

•

•

•

предотвратяване на влошаването на състоянието, като от ключово значение е
липса на влошаването на много доброто състояние на онези повърхностни и
подземни водни тела, оценени с високо качество на водите;
възстановяване на доброто състояние, като за повърхностни води целите са
насочени към подобряване на качествата на водите, където е необходимо, със
стремеж към постигане на най-малко добър екологичен статус, значителна промяна
и устойчиво намаляване на тенденциите за качеството;
намаляване на химичното замърсяване - прогресивно намаляване на
замърсяването на повърхностните води с приоритетни вещества и прекратяване или
преустановяване на емисиите, заустванията и загубите на приоритетно опасни
вещества;
постигане на целите за зоните за защита, свързани с водите - поддържане или
възстановяване на по-високите стандарти за качество на водите в тях, като от
изключителна важност е гарантирането, че тези зони са защитени, а където е
необходимо, и подобрени.

В ПУРБ 2016-2021 са разписани общите подходи за реализация на основните цели:
•

•

•

за всяка от приложимите цели, основното изискване е да се постигне като цяло
„добро състояние”. Възстановяването на доброто състояние трябва да
бъдепостигнато, където е технически осъществимо, екологично устойчиво и не
изисква прекомерни разходи;
извършване на оценка дали конкретното водно тяло ще може да постигне
своите цели до 2015, до 2021 или до 2027г. или трябва да бъде даден по- дълъг
срок;
преценяване на необходимостта от залагане на допълващи цели, в случаите,
когато по силата на нормативен акт някои водни тела изискват по-голяма защита
(вкл. зони, предназначени за питейно-битово водоснабдяване; чувствителни и
нитратно уязвими зони; зони за защита на местообитания и видове).
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1.2.1. ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПОВЪРХНОСТНИТЕ
ВОДНИ ТЕЛА
Актуализацията на целите за опазване на околната среда на повърхностните водни тела
са извършени съгласночл. 156а, ал.1, т.1 и ал. 3 и чл. 156б - чл.156г от Закона за водите
и национално утвърден подход.
Главната цел за повърхностните водни тела в ЗБР е възстановяванеи запазване на
доброто им състояние. Възстановяването на доброто състояние трябва да бъде
постигнато където е технически осъществимо, екологично устойчиво и не изисква
прекомерни разходи.
Целите за опазване на околната среда за всички 183 повърхностни водни тела в ЗБР
са актуализирани в съответствие с извършените значими нормативни и методологични
промени в дейностите по управление на повърхностните води, описани подробно в
Раздел 2.2 на настоящата ЕО. Целите за всяко повърхностно водно тяло в ЗБР се
определят в зависимост от следните фактори:
•
•
•
•
•

категория на водното тяло - „река” или „езеро”;
принадлежност или не към определените СМВТ;
определяне на водното тяло като ЗЗВ или наличие на ЗЗВ в неговия водосбор или
част от него;
актуалната оценка на състоянието/потенциала по всички компоненти на
екологичното и химично състояние.
актуална оценка на състоянието на определените ЗЗВ.

Целите за опазване на околната среда на ЗЗВ се определят по отношение на
количеството и качеството на водите, за постигане на изискванията на
законодателството, по силата, на което е обявена или определена зоната. В случаите,
когато за едно водно тяло, което е определено като ЗЗВ са поставени повече от една
цел, се приема най-строгата.
Основна екологична цел при определените нитратно уязвими зони е недопускане на
превишение на концентрацията на замърсителя нитрати в повърхностните води над 50
мг/л.
РДВ не изисква определяне на специфични цели за повърхностните водни тела, които
са чувствителни зони. Целите за опазване на околната среда за тях са постигане или
запазване на доброто екологично състояние за съответния тип водно тяло.
Съгласно РДВ, целите за защитените зони по Натура 2000 са запазване или
подобряване състоянието на водната среда до необходимата степен, за да допринесат за
поддръжката или възстановяването до запазване на благоприятен природозащитен
статус (БПС) на елементите на воднозависимите зони.
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Където защитената зона по Натура 2000 формира част от водно тяло или където
водното тяло попада в рамките на защитена зона по Натура 2000, целите за
екологичното състояние на РДВ се прилагат в допълнение към изискванията за
поддържане или възстановяване на зоните по Натура 2000, за постигане на БПС на
воднозависимите зони. Където границите на водното тяло се застъпват със защитени
зони и целите могат да бъдат групирани/обединени, се прилагат най-строгите цели. В
много случаи, когато местоположението на защитената зона по Натура 2000 и водните
тела съвпадат, целите са определени като взаимно допълващи се, така че доброто
екологично състояние ще спомага за постигането на целите за БПС и обратно.
Целите за опазване на околната среда на повърхностните водни тела за
екологично състояние са формулирани както следва:
За 58 повърхностни водни тела, категория „реки” и 6 повърхностни водни тела,
категория „езера” са с текущо състояние „по-лошо от добро“ и изискват поставяне на
цели за възстановяване до доброто им състояние. За тях се извършва анализ, който
показва условията, които не позволяват постигането на тази цел.
За 64 повърхностни водни тела в ЗБР, оценени в по-лошо от „добро екологично
състояние/потенциал” (оценени в „умерено”, „лошо” и „много лошо
състояние/потенциал”), поради несъответствие на числовите стойности на един или
няколко от елементите за качество с нормите за „добро” екологично състояние,
екологичните цели включват достигане на тези норми за „добро” екологично
състояние. За останалите елементи за качество на водното тяло, за които не е
установено влошаване, екологичната цел включва поддържане и запазване на тези
стойности.
За 51 повърхностни водни тела в ЗБР, оценени в „отлично състояние”/„максимален
потенциал” или „добро” екологично състояние/„добър” потенциал (при които има
съответствие на числовите стойности на всички наблюдавани елементи за качество с
нормите за „отлично” състояние/„максимален ” потенциал или „добро” екологично
състояние/„добър”потенциал, екологичните цели включват поддържане и запазване на
тези стойности и недопускане на влошаване на състоянието/потенциала на тялото.
За 5 водни тела, оценени в „неизвестно” екологично състояние, поради липса на
данни от проведен мониторинг се предвижда изпълнение на оперативен мониторинг в
периода на настоящия ПУРБ. Екологичната цел за тези тела е достигане на „добро”
състояние.
За 63 повърхностни водни тела в ЗБР, които са определени като ЗЗВ ПБВ, оценени
в „добро състояние спрямо целите на обявяване на ЗЗВ” (при които има съответствие
на числовите стойности на всички наблюдавани елементи за качество с нормите за
„добро състояние” на зоната, екологичните цели включват поддържане и запазване на
тези стойности и недопускане на влошаване на състоянието на зоната (съответното
повърхностно водно тяло, което е ЗЗВ ПБВ).
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Главната цел за опазване на околната среда на повърхностните водни тела за
химично състояние е прогресивно намаляване и прекратяване на замърсяването на
повърхностните води с приоритетни вещества:
За повърхностни водни тела, оценени в „добро химично състояние”, при които не са
установени превишения на изчислените средногодишни концентрации за
приоритетните вещества спрямо стандартите за качество на околната среда (СКОС за
приоритетни вещества в Наредбата за стандарти за качество на околната среда),
екологичната цел включва недопускане на нарастване на тези концентрации над СГС
СКОС и недопускане на влошаване на химичното състояние на тялото.
За повърхностни водни тела, оценени в „непостигащи добро химично състояние”,
поради несъответствие на изчислените средногодишни концентрации за едно или за
няколко от приоритетните вещества със стандартите за качество на околната среда
(СКОС за приоритетни вещества в Наредбата за стандарти за качество на околната
среда), екологичната цел включва понижаване на концентрациите на тези приоритетни
вещества до стойностите на съответните СКОС) и достигане на добро химично
състояние. За останалите приоритетни вещества, за които не е установено превишение
на СГС СКОС, екологичната цел включва недопускане на нарастване на тези
концентрации и недопускане на влошаване на химичното състояние на тялото.
За повърхностни водни тела, оценени в „неизвестно химично състояние,” поради
непровеждане на мониторинг или налични данни от мониторинг, неотговарящи на
изискванията на Директива 2009/90/ЕК (чл. 84 от Наредба 1/11.04.2011 за мониторинг
на водите)”, през периода на настоящия ПУРБ се предвижда изпълнение на мониторинг
на приоритетните вещества и екологичната цел за тези тела е достигане на „добро”
химично състояние.
Екологичните цели по отношение на основните физикохимични, показатели,
специфични замърсители, приоритетни вещества, микробиологични показатели
са насочени към запазване и поддържане на стойностите за съответния показател за
добро състояние, регламентиран в националното законодателство.
Изключения от постигане на целите за опазване на околната среда на
повърхностните водни тела
За 25 повърхностни водни тела категория „река” и приравнени към категория „река”
вПУРБ (2010 - 2015) на ЗБР еопределено отлагане в постигане на целите по технически
и икономически причини – отлагане на срока за постигане на екологичните цели (за
2021г.)
Повърхностните водни тела с времева дерогация са разпределенипо основни басейни
както следва:
•

в басейна на р. Струма – 16 повърхностни водни тела;

•

в басейна на р. Места – 7 повърхностни водни тела;
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•

в басейна на р. Доспат – 2 повърхностни водни тела.

Оценено е, че натискът не може да бъде отстранен бързо и посочените водни тела не
биха могли да достигнат целите за добро състояние до 2015 г. В процеса на
актуализация на ПУРБ (2016 - 2021г.)за тези повърхностни водни тела не може
еднозначно да се твърди, че е настъпило подобряване или влошаване на състоянието
им.Различната оценка на тези тела може да не е резултат на реална промяна на
състоянието им, а да се дължи на повишаване на достоверността на данните,
повишаване на експертния опит и познания.
При актуализацията на ПУРБ (2016–2021г.)са преразгледани обосновките при
прилагането на изключения от постигане на целите за опазване на околната среда за
повърхностните водни тела в Западнобеломорски район, направени са изменения при
прилагане на изключения спрямо ПУРБ (2010-2015г.) и са посочени съответните
причини. За 14 броя водни тела, за които е преценено, че няма да успеят да достигнат
добро състояние към 2021г., са планирани нови изключения от постигане на целите за
опазване на околната среда.
Синхронизирането на целите при разработването на ПУРБ и ПУРН е гаранция за
устойчиво и балансирано управление на речните басейни. За да се съгласуват
действията по опазване на повърхностните води с управлението на риска от
наводнения в ЗБР, усилията са насочени къмформулиране нацели и съответно
разработване на програма от мерки, които да спомагат за постигане на статус „добро
състояние“, като същевременно намаляватриска от наводнения. Приоритет в тази
насока е търсене на екологосъобразен вариант на решение, при който не се застрашава
живота и здравето на хората.
1.2.2. ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ПОДЗЕМНИТЕ
ВОДНИ ТЕЛА
Съгласно чл. 156а, ал.1, т.2 от Закона за водите целите за опазване на околната среда за
подземните води са насочени към:
•

Недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води и
предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни водни тела;

•

Опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела,
осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на подземните води и
постигане доброто им състояние;

•

Идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива
тенденция за повишаване на концентрацията на всеки замърсител с цел
непрекъснато намаляване замърсяването на подземните води.

Цели за химично и количествено състояние на подземните водни тела
Основната определена цел за подземните води е всички ПВТ да са в „добро състояние”.
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ПВТ е в „добро състояние”, когато количественото и химичното му състояние са поне
„добри“. Общото състояние на подземните водни тела се определя от по-лошото от
двете (Раздел 4 на ПУРБ 2016-2021).
В ПУРБ до 2021 са определени цели за опазване на околната среда по отношение на
количеството и качеството на подземните води и те са:
•

•

•

Недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните
води и предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни
водни тела;
Опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела,
осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на
подземните води и постигане доброто им състояние;
Идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и
устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на всеки
замърсител с цел непрекъснато намаляване замърсяването на подземните
води;

Зоните за защита на водите по чл. 119а за постигане на целите на законодателството, по
силата на което е определена или обявена зоната.
За ПУРБ (2016-2021г.), по отношение на химичното състояние на ПВТ използваните
критерии за определяне на целите са ненадвишаване на:
Стандартите за качество на подземните води, определени в Приложение № 1 към
Наредба №1/10.10.2007г., аналогични на стандартите за качество на питейните води в
Наредба №9/16.03.2001г. и стандартите за качество на замърсителите, установени в
приложение I на Директивата за опазване на подземните води от замърсяване и
влошаване и Праговите стойности (ПС) определени за всички замърсители и
показатели на замърсяване (Приложение 4.2.2.а - Раздел 4, ПУРБ до 2021), които
характеризират ПВТ определени в риск да не постигнат добро химично състояние.
За ПУРБ (2016-2021г.), по отношение на количественото състояние на ПВТ
използваните критерии за определяне на целите са следните:
•

Нивото на подземните води в ПВТ да бъде такова, че разполагаемите ресурси
няма да бъдат превишени от общото средномногогодишно 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, няма да
предизвикат временна или постоянна промяна в посоката на потока,
включително на ограничени територии, които могат да доведат до:
- Непостигане на целите за свързаните повърхностни водни тела;
- Значимо влошаване на състоянието на повърхностни водни тела;
значителноувреждане на сухоземни екосистеми, зависещи пряко от ПВТ;
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Привличане (интрузия) на солени води или други замърсени
води;Непрекъсната и ясно определена антропогенна тенденция за промяна в
посоката на потока, която може да доведе до интрузия.
В приложенията на Раздел 5, ПУРБ 2016-2021 са рзгледани доста подробно съответните
цели за подземните водни тела.
-

Изключения от постигане на целите за опазване на околната среда на подземните
водни тела
Изключенията от постигането на целите за опазване на околната среда на подземните
води се определят съгласно чл.156в и чл.156г от Закона за водите.
Във връзка с подобрената достоверност на оценката, довела до определяне на ПВТ в
лошо състояние в ПУРБ (2016-2021 г.) са предвидени следните изключения:
•
•

По-малко строги цели (чл. 156г от ЗВ) - при ПВТ в лошо химично състояние и
лошо количествено състояние;
Удължаване на срока (чл. 156в от ЗВ) – приложено е за ПВТ в лошо
количествено състояние.

Обосновка на причините/обстоятелствата за планираните изключения от постигането
на целите за опазване на околната среда за отделните подземни водни тела е
представена подробно в Приложение 5.2.2 и визуализирани на Карта 5.2.2 от Раздел 5
(ПУРБ 2016-2021).
Цели за опазване на околната среда на зоните за защита на водите
Актуализация на екологичните цели за подземни водни тела, които са зони за
защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ):
В ПУРБ до 2021 актуализацията на целите за опазване на околната среда на зоните за
защита на водите е извършена в съответствие с чл. 156, а, ал. 1, т. 3 от Закона за
водите, като е използван национално утвърден подход за определяне/актуализиране на
зоните за защита на водите и техните екологични цели.
Актуализацията на екологичните цели на зоните за защита на водите, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване от подземни води е извършена след направена оценка
на химичното състоянието в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 10
октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води и Наредба № 9 от
16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
Екологичната цел за зоните за защита на води на подземни води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване са формулирани по отношение на основни
физикохимични показатели и специфични параметри.
Направената оценка в ПУРБ до 2021 показва, че всички 34 бр. зони за защита на
подземни води, предназначени за ПБВ са оценени в добро състояние. Екологичната цел
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за тях е поддържане и предотвратяване влошаване на състоянието на подземните води
за пиене (Приложение 5.3.2, Раздел 5, ПУРБ 2016-2021).

1.3. ВРЪЗКА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН С ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПЛАНОВЕ И
ПРОГРАМИ
В раздел 8 на проекта на ПУРБ за втория планов период са представени стратегии,
планове и програми на национално, регионално и местно ниво, имащи отношение с
разработения проект на ПУРБ – Западнобеломорски район на управление на водите за
периода 2016-2021г.
В проекта на втория план за управление на речните басейни на ЗБР е потърсена връзка
на мерките, предвидени в него, с целите на други релевантни стратегии, планове и
програми на територията на Република България, с действащите стратегически
документи на областно, регионално и местно ниво, които имат пряко отношение към
управление на околната среда и водите, както и с плановете за управление на ЗЗ и ЗТ в
района и чийто срокове за действие съвпадат частично или изцяло със сроковете на
разработения проект. Всеки план, програма или стратегия оказват в различна степен
въздействие върху водите на територията на Западнобеломорски район. Анализът на
разгледаните стратегии, планове и програми е в основата на предложените основните и
допълващи мерки в ПУРБ, изпълнението на които ще подобри управлението на
околната среда и водите и устойчивото им ползване в различни области: енергетика,
промишленост, селско стопанство, рибовъдство, регионална политика, туризъм и др.
ПУРБ ще спомогне за опазването на зоните за защита на водите и защитените
територии в района, за запазване и ефективно използване на водните ресурси, за
развитие на управлението на водоснабдяването и канализацията в региона в посока
осигуряване на качественно водоснабдяване на населението и опазване на водите от
замърсявания и др.
В таблица Приложение 8.1 на ПУРБ е представена в резюме информация за
релевантните стратегии, планове и програми, срок на действие, както и връзката им с
ПУРБ - Западнобеломорски район за управление на водите. Разгледаните национални
стратегии, планове и програми не влизат в противоречие с ПУРБ 2016-2021г. и са
съобразени при изготвянето му.
2. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И
ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
2.1. КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА
2.1.1. КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ
2.1.1.1 Характеристика на основните климатични елементи
25

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ПУРБ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН 2016-2021

Територията на Западнобеломорски район (ЗБР) за басейново управление попада и в
трите климатични области на страната – континентално-средиземноморска (около
50%), преходно-континентална (около 35%) и умереноконтинентална (около 15%)
(фиг.1-1 от приложение 4).
Континентално-средиземноморската част от територията на ЗБР включва следните
климатични райони: Долна Струма, Западни погранични планини,Пирин, Рила (южни
склонове), Средна Места и част от Дъбраш.
Най-характерните белези на климата са топло до горещо лято и мека зима, малка
годишна амплитуда на температурата на въздуха, есенно-зимен максимум и летен
минимум на валежите, и липса на ежегодна устойчива снежна покривка в извън
планинските места (фиг. 1-2, 1-3, 1-4 и 1-5 от приложение 4). Меката и валежна зима се
обуславя от близостта на Егейския морски басейн и от голямата честота на
средиземноморските циклони.
Температурите във всички места с надморска височина до 700 м имат положителни
средномесечни стойности през всички месеци в годината. В планините средните
януарски температури се понижават до -1.5 - -2.0 0С на 1000 м н.в.и до около -5 0С на
2000 м н.в. В Пирин температурите на въздуха са с около 1 0С по-високи, отколкото
тези, в Рила, на еднакви надморски височини. През лятото температурите са високи - на
много места надхвърлят 23-24 0С средно месечно за юли. В долината на р.Струма на юг
от Кресненския пролом средната юлска температура достига 25 0С и е най-високата в
страната. Тук, в долинното разширение на Струма при вливането на притока ù
Струмешница,е най-топлият и сух климатичен район в страната. Станциите Кресна,
Сандански и Петрич са с най-висока средна годишна и средна юлска температура, а
средната им януарска температура е по-висока от 2 0С. Това са станциите с най-дълъг
активен вегетационен период (230 дена) и най-голяма температурна сума през този
период.
Есента е по-топла от пролетта поради близостта на морския басейн.
Валежите са с максимум през м.ноември и м.декември. Минимумът на валежите се
наблюдава през август и септември. Годишните валежни суми варират от около 520 мм
в долината на Струма до около 1000-1200 мм в планинските части. Най-влажни са
високите планински пояси, както и местата, които имат подходящо орографско
положение спрямо нахлуващите въздушни маси. Южните части на Западни Родопи
(Дъбраш) се характеризират с по-малко валежи, отколкото в други планини със същата
надморска височина, но с по-дебела и по-продължителна снежна покривка.
Валежите от сняг в ниските места са от 6 до 12% от всички валежи, като процентът им
нараства с увеличаване на надморската височина.
Преходно-континенталната част от територията на ЗБР включва климатичните райони:
Осоговската планина; Южно Краище, Средна Струма и част от Рила (сев.склонове).

26

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ПУРБ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН 2016-2021

Най-характерните белези на климата са топло лято и сравнително мека зима, по-малка
годишна амплитуда на температурата на въздуха, два максимума и два минимума на
валежите, и ежегодна, но не навсякъде устойчива снежна покривка (фиг.1-2, 1-3, 1-4 и
1-5 от приложение 4). Тези характерни черти на климата се дължат на влиянието и на
Исландските, и на Средиземноморските циклони, обуславящи съответни валежни
пикове както през май-юни, така и през ноември-декември.
Температурата на въздуха в извън планинските места на района през зимата е в
диапазона около -1.5 – +1.5°С(ср.мес. за януари). С увеличаване на надморската
височина зимните температури се понижават до -7 – -8 °С по билните части на
планините. През лятото преобладават тропични въздушни маси, поради което
температурите на въздуха са високи – около 20-23 °С (ср.мес. за юли в извън
планинските места). Средните максимални температури надхвърлят 30 °С, а
абсолютните максимуми често достигат над 40 °С. Пролетта и есента имат
приблизително еднакви температури. С увеличаване на надморската височина тази
разлика нараства с 4 – 5 °С в полза на есента.
Валежите в преходно-континенталната част от територията на ЗБ басейнов район се
характеризират с два максимума (май-юни и ноември-декември) и два минимума
(август и февруари) в течение на годината. Само във високопланинския пояс на Рила
този годишен ход се нарушава и валежите през студеното полугодие са почти еднакви
през всички месеци, като сумата им надхвърля тази, през топлото полугодие.
Валежните количества имат добре изразена тенденция на покачване с увеличаване на
надморската височина. В равнинните и хълмистите части годишните суми на валежите
са около 500-650 мм. В планините, на височина около 1800-2000 м надм. вис. валежите
нарастват до 800-900 мм за година, а във високопланинските части достигат 1100-1200
мм. В ниските места около 8-10% от валежите са от сняг. С увеличаване на надморската
височина този процент расте, достигайки над 45%.
В климатичния район на Средна Струма климатът на котловините и ниските планини
се отличава с две особености – по-топла зима от тази, в разположените на север
Софийска, Пернишка и Брезнишка котловини, както и от планините на ПланскоЗавалската планинска редица. Валежите са равномерно разпределени през годината, с
характерните за преходния климат два максимума и два минимума. Разликата в
средните януарски температури на Кюстендил (-0.8 °С) и София (-1.7 °С) е почти един
градус, въпреки еднаквата надморска височина и орографски условия. През лятото
разликата намалява до няколко десети, но в Кюстендил продължава да е по-топло. По
отношение на екстремните температури, те несе различават съществено. Броят на дните
с температурни инверсии е почти толкова голям, колкото и в котловините на север от
Витоша и Стара планина.
В климатичния район на Осоговската планина топлинните условия наподобяват тези, в
Стара планина. При сравняване на х.Вежен и х.Осогово, които се намират на еднаква
надморска височина, се вижда, че температурите на въздуха през повечето месеци са
еднакви, или се различават незначително. Главната разлика е в режима на валежите – в
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Осогово майският и ноемврийският максимум са напълно равни, което увеличава
малко процента на снеговалежа, и дори средния годишен брой на дните със снеговалеж
– на х.Осогово - 132 дена, а на х.Вежен – 115 дена. Годишната валежна сума, обаче, в
Осогово е по-малка с около 300 мм, отколкото в Стара планина. Причината е
местоположението на Осоговската планина, оградена от други планини с подобна
височина, които намаляват въздействието на орографията, силно изразено по северния
макросклон на Стара планина.
Климатичният район на Северна Рила се характеризира с две особености – от една
страна това е най-високата планина в България, а от друга, е разположена в
непосредствена близост до други високи планини (Пирин, Родопи, Осогово, Витоша),
които влияят върху атмосферната циркулация и променят характеристиките на някои
климатични елементи. В Рила алпийският пояс е с най-голяма площ, в сравнение с този,
в останалите планини. Средните годишни температури в този пояс са най-ниски в
цялата страна (-3 °С). Преобладават снеговалежите, броят на дните със снежна
покривка е около 200 средно годишно. Голямото албедо на снега намалява
радиационния баланс, т.е. влияе върху всички останали хидротермични характеристики
на алпийския пояс. В среднопланинския пояс (1300-2000 м) средните годишни
температури (5 до 7 °С) са значително по-високи, отколкото в алпийския. Валежите
намаляват, увеличава се процентът на течните валежи. В подножието на планината е
още по-топло (в Боровец ср.год. температура на въздуха 5.2 °С), но валежите не се
отличават съществено от тези, в среднопланинския пояс, поради орографския ефект.
Умерено-континенталната част от територията на ЗБР включва климатичните райони:
Витоша (само малка част от югозападния ù макросклон) и част от планинската група на
западните погранични планини и Краището.
Най-характерните белези на климата тук са топло лято и студена зима, голяма годишна
амплитуда на температурата на въздуха, пролетно-летен максимум и зимен минимум на
валежите и ежегодна, сравнително устойчива снежна покривка (фиг. 1-2, 1-3, 1-4 и 1-5
от приложение 4).
Температурата на въздуха в котловинните и долинни разширения на района през
януари е твърде ниска – в Трънската котловина, част от която попада тук, ср.януарска
температура е -3.3 °С. В попадащата в тази област на района част от планинската група
на Западните погранични планини средната януарска температура не е по-ниска,
въпреки значително по-голямата си надморска височина, в сравнение с котловините и
полетата в района.Причина за това са честите инверсии в извън планинската
котловинна част по тези места. Лятото тук също е по-студено, със средни юлски
температури 18-20 °С, а в планините – 8-9 °С.
Валежите са максимални през м.юни, или май, а минимални – през февруари, или март.
Годишните суми извън планините са около 600 мм, а в планините – около 750-1000 мм.
Проливни и интензивни валежи. За климатичните условия на България валеж с
количество над 20-25 мм в денонощие се счита за проливен, а такъв, с количество над
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0.18 мм за минута (30 л/сек/ха) – за интензивен. В много случаи дните с проливни и
интензивни валежи валежи съвпадат, като в границите на няколко часов проливен
валеж могат да се отделят периоди с интензивен валеж. Подобни валежи причиняват
наводнения, засилват ерозията, нанасят щети на стопанството. Честотата на проливните
валежи върви синхронно с техния годишен режим, както и с пространственото им
разпространение, т.е. в местата и месеците от годината с най-много валежи по принцип
падат и най-проливните дъждове. За територията на ЗБР най-много проливни валежи
следва да се очакват по време на есенно-зимния валежен максимум в местата с
континентално-средиземноморски климати по време на майско-юнския валежен
максимум в местата с умерено-континентален климат. В преходно-континенталната
част на района проливни валежи възникват и при есенно-зимния, и при пролетнолетния максимум на валежите. Най-често засягани са срещу ветрените предпланински
райони, а не най-високите планински части.
Снежна покривка. Средният годишен брой на дни със снежна покривка във високите
котловини на умереноконтиненталната част на ЗБР е около 40-50.По-нисък е броят им
в преходната и континентално-средиземноморската област на ЗБР -южно Краище 40
дена, Средна Струма – 22 дена, Долна Струма – 10 дена. В планините броят на дни със
снежна покривка нараства с надморската височина, но зависи и от местоположението –
Рила (сев.склонове) – 145 дена, Осоговска планина -130, Дъбраш – 120 , Пирин – 120,
Рила (южни скл.) – 100, Западни погранични планини(север) – 75, Западни погранични
планини(юг) – 30 (фиг.1-5 от приложение 4).
Средната максимална височина на снежната покривка във високите котловини в
средната част на Западна България не надхвърля 15 см и се достига най-често през
третото десетдневие на януари и първото десетдневие на февруари. С увеличаване на
надморската височина средната максимална височина на снежната покривка расте и
датите на достигането ù се изместват към март. На 1000 м н.в. тя е около 25 см и се
наблюдава през второто десетдневие на февруари, на 1400 м н.в. – около 60 см през
последното десетдневие на февруари, във високопланинските области над 2000 м н.в. –
120-190 см през второто и третото десетдневие на март.
Абсолютната максимална височина на снежната покривка във високите котловини на
Западна България най-често надхвърля 100 см, а в планините – от 130-150 до 350-450
см.
Засушавания. В извън планинските места засушаванията (период от поне 10 дена без
валеж) се случват средно от 5 до 12 пъти годишно. Те са най-чести и продължителни
през лятото и есента. Най-рядко засушавания се проявяват през пролетта. На много
места вътрешно годишното им разпределение не е добре изразено и те са възможни
през всички сезони. Най-редки са засушаванията в наветрените планински райони- 5-6
пъти годишно.Най-чести са засушаванията по долината на Струма на юг от
Кресненския пролом. Средната продължителност на засушаванията е около 16-18 дена.
В някои случаи те продължават и над месец. Честотата на такива засушавания през
есента е 1 път на всеки 2-3 сезона. През останалите сезони те се случват 1 път на 5-10
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години. Най-висок риск от засушаване по територията на ЗБР се наблюдава в найюжната част от поречието на Струма.
Общините с риск от засушаване са показани на фиг.1-6 от приложение 4.
2.1.1.2. Климатични изменения
Анализите на многогодишните климатични данни показват следните факти за
промяната на климата в глобален аспект:
•
•
•
•
•
•

•

повишението на средногодишните температури на въздуха през 20-ти век е найголямо спрямо предишните векове за последните 1000 години;
средната глобална приземна температура на въздуха се е увеличила с 0,74 0С през
периода 1906-2005 година;
над 10 от последните 15 години са измежду най-топлите от началото на регулярните
инструментални метеорологични наблюдения, започнали около 1850 година;
снежната покривка постепенно намалява в повечето региони на света, особено през
пролетта;
максималната продължителност на периода, през който земята е замръзнала, е
намаляла с около 7% през втората половина на 20-ти век;
годишната температура на въздуха, осреднена за Европа, се е повишила с 0,8 -1,0°С,
а изминалите последни две десетилетия са били най-топлите на континента за
периода на инструменталните измервания;
през 20-ти век валежите над Северна Европа са се увеличили с 10 до 40%, докато в
някои региони от Южна Европа те са намалели с 20%.

В България по отношение на промените на климата се наблюдава следното:
•

•
•
•
•
•

налице е тенденция към затопляне – последното десетилетие е по-топло от
предходното, което от своя страна е по-топло от десетгодишния период преди него
(фиг.2.1-1).
увеличава се честотата на екстремните метеорологични явления;
увеличават се случаите с проливни валежи;
увеличава се броят на дни с гръмотевични бури и градушки в по-хладни
десетдневия през април и септември ;
намалява годишната амплитуда между максималната и минималната температура
на въздуха, като минималната температура се повишава по-бързо от максималната;
намалява дебелината на снежната покривка.
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Фиг.2.1-1. Аномалии на температурата на въздуха в България по десетилетия
(Източник: Екологична оценка на ОП ОС 2014-2020, МОСВ)
-червено-положителна аномалия на ср.год.температура на въздуха спрямо климатичната норма за периода 1961-1990г.
-синьо-отрицателна аномалия на ср.год.температура на въздуха спрямо климатичната норма за периода 1961-1990г.
-зелено-филтър (пълзяща средна) за определяне на вариациите в аномалиите на ср.год. температура на въздуха
-жълто-линеен тренд в аномалиите на ср.год.температура на въздуха

Въз основа на тези данни за досегашните промени на климата са разработени модели за
прогнозиране на бъдещите климатични изменения, обусловени от дейността на човека.
Моделите симулират взаимодействията в климатичната система и изчисляват
характеристиките на бъдещия климат въз основа на възможните бъдещи емисии на
парникови газове и аерозоли в атмосферата. Прогнозирането на бъдещите емисии е
свързано с прогноза за икономическото развитие на света, която може да има твърде
разнопосочен и неопределен характер. Затова в климатологията се използват различни
типове сценарии, отразяващи различни варианти на бъдещото развитие на човешката
дейност. Въз основа на това се извършва многовариантно предвиждане на бъдещите
изменения на климата, което не би следвало да се определя като прогноза, а само като
предвиждане на „климатичния отговор“ при съответните сценарии.
Резултатите от предвижданията за климатичните промени в България през следващите
сто години, получени чрез прилагане на регионалния модел ALADIN, предвиждат
затоплянето в страната през 2050 г. да бъде с 0.75-1.5°С според най-оптимистичния
сценарий (RCP2.6) и с 2.5-3.5 °С според най-песимистичния сценарий (RCP8.5). През
2070 г. нарастването на температурата се предвижда да бъде още по-значимо – с 1.5-2.5
°С според оптимистичния сценарий и с 3.5-4.5 °С според песимистичния сценарий. В
края на ХХІ век очакваните промени на температурата на въздуха са показани на фиг.18 от приложение 4. Отклонението на средната годишна температура през 2014 г.
спрямо климатичната норма за 1961-1990г. се вижда на фиг.1-9 от прил.4. За
територията на ЗБР тое в рамките на интервалите 0.9-1.0, 1.1-1.2, 1.3-1.4 и 1.5-1.6 0С,
съответно за различните области на района.
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По отношение на валежите, оптимистичният сценарий не превижда съществени
промени към 2050-2070 г. Песимистичният сценарий, обаче, предвижда към този
времеви хоризонт редуциране на валежите със 100-200 мм. Според този сценарий ще
настъпят промени и в режима на валежите - те ще намалеят през вегетационния период,
но ще нарастнат през студения сезон. Очакваните промени в количеството на валежите
към края на ХХІ век са показани на фиг.1-8 от прил. 4. Отклонението на годишната
валежна сума за 2014 г. спрямо кл.норма за 1961-1990г. се вижда на фиг.1-10 от прил.4.
За територията на ЗБР то е в рамките на интервалите 131-140 и 151-160 %, съответно за
различните области на района.
В обобщение: на базата на проведените дългогодишни инструментални наблюдения в
страната върху средната годишна температура на въздуха и върху валежите, може да се
направи изводът, че в България през следващите десетилетия се очаква затопляне,
както и редуциране на валежите, особено през топлото полугодие. Намаляването на
валежните количества ще доведе до промяна на водните ресурси. При найпесимистичните сценарий се очаква понижаване на речния отток в страната до 40-50%.
Високите температури на въздуха, в съчетание с валежния дефицит през летния сезон,
ще доведат до по-високи стойности на транспирацията и евапотранспирацията през
този период от годината. Всичко това ще увеличи риска от засушаване.

2.1.2. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
2.1.2.1. Климатични фактори за замърсяване/самоочистване на атмосферата
Климатът има важно значение за степента на замърсяване на атмосферата, респ. за
нейното самоочистване. В зависимост от местните климатични условия, при
постъпването в атмосферата на вредни вещества с еднакви свойства и в еднакви
количества, замърсяването ú над райони с различни климатични характеристики, или в
един и същи район, но в различни периоди, може съществено да се различава.
Параметрите на климата определят степента на устойчивост на атмосферата на
антропогенни въздействия, като показват каква е потенциалната възможност тя да бъде
замърсявана и способността ú да се самоочиства. За оценка на възможното
замърсяване/самоочистване на въздушния басейн, при определени параметри на
вредните емисии, се използва показателят климатичен потенциал на
замърсяване/самоочистване на атмосферата. Тай представлява съвкупността от
климатични параметри, определящи бързината и ефективността на разсейване на
примесите в атмосферата. Стойностите му трябва да се вземат под внимание при
планиране на строителството на промишлени мощности и експлоатацията на
промишлени обекти, при проектиране на населените места, на рекреационнотуристическите зони и селскостопанските масиви, при прогнозиране замърсяването на
атмосферата, и т.н.
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Основните метеорологични фактори, от които зависи потенциалът на
замърсяване/самоочистване на атмосферата, са нейният ветрови режим, вертикална
стратификация и валежно-влажностен режим.
За оценка на климатичния потенциал за атмосферно замърсяване/самоочистване може
да се използва методиката за балово оценяване устойчивостта на геосистеми, като се
приложат следните две групи климатични показатели:
1) За характеризиране на климата като фактор на самоочистване на атмосферата:
•
•
•

Брой на дни с вятър над 14 m/sec
Брой на дни с валеж над 10 mm
Отношение на броя на дни с валеж през студеното полугодие към броя на дни с
валеж през топлото полугодие
• Годишна сума на валежа
2) За характеризиране на климата като пречка за очистване на атмосферата:
• Брой на случаи с тихо време
• Брой на дни с инверсии
Параметрите на всеки един от тези показатели се оценяват балово по три-степенна
скала – благоприятни (бал 3), средно благоприятни (бал 2) и неблагоприятни (бал 1).
Наред с това е необходимо да се има предвид и преобладаващата посока на ветровете,
както и разположението на замърсяващите източници спрямо тях.
Комплексните балови оценки в областните градове на ЗБР район са, както следва:

•
•
•

Благоевград – 3 (при максимално благоприятна 6)
Перник – 10 (при максимално благоприятна 18)
Кюстендил – 8 (при максимално благоприятна 12).
2.1.2.2. Качество на атмосферния въздух

Замърсителите във водите, които могат да произхождат от атмосферни отлагания, найчесто са: азот, сяра, живак, олово, кадмий, мед, цинк, техните съединения, пестициди,
хербициди и други токсини. Достигането им до водните обекти може да бъде чрез
директно отлагане върху водната повърхност, или индиректно - от земната повърхност,
чрез отток или филтрация към водните обекти.
Съдържанието на тези замърсители във въздушната среда се проследява от пунктовете
на Националната Автоматизирана Система за Контрол на Качеството на Атмосферния
Въздух (НАСККАВ) към ИАОС при МОСВ.НАСККАВ следи качеството на
атмосферния въздух (КАВ) за цялата страна, разделена на 6 района. Територията на
ЗБР попада изцяло в Югозападния район на НАСККАВ (фиг.1-13 от приложение 4).
Мониторирането на атмосферните замърсители се извършва чрез автоматични
измервателни станции и/или ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ,
както и чрез диференциална оптична атомноабсорбционна спектрофотометрия.
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Настоящата оценка на КАВ се основава на най-новия Национален Доклад за
Състоянието и Опазването на Околната Среда на ИАОС, приет на заседание на
Министерския съвет на 25.05.2016 г. Анализите на доклада са базирани на данни за
2014 г.
Фини прахови частици (ФПЧ). Те се емитират в атмосферата или директно (първични
ФПЧ), или се формират в нея допълнително (вторични ФПЧ). Главните прекурсорни
газове за вторичните частици са SO2, NOX, NH3 и летливи органични съединения.
В зависимост от размера си фините прахови частици се поделят на: ФПЧ10 - частици с
диаметър под 10 микрона и ФПЧ2.5 – частици с диаметър под 2.5 микрона.
За ФПЧ10 през 2014 г. се отбелязва нарушение на средно денонощната им норма (СДН)
във всички Райони за Оценка и Управление на Качеството на Атмосферния Въздух
(РОУКАВ) в страната. За територията на ЗБР броят на превишенията на СДН на ФПЧ10
може да се види на фиг.1-14 от прил.4. Той е най-голям в Перник, където превишението
на СДН е около 3 пъти над нормата. По отношение на средногодишната норма (СГН)
превишение в ЗБР отново се наблюдава в Перник, но в значително по-малка степен
(фиг.1-15 от прил.4).
Замърсяването с ФПЧ10 има ясно изразен сезонен характер. Превишенията на нормата
за ФПЧ10 се наблюдават предимно през зимния период, поради използване на твърди
горива в битовото отопление. Неблагоприятните метеорологични условия – ниска
скорост на вятъра, мъгли, температурни инверсии, също влияят върху концентрациите
на ФПЧ10. Регистрираните превишения през зимния период са приблизително 7 пъти
повече отколкото през летния.
ФПЧ2.5.През 2014 г. този индикатор е контролиран в 1 пункт от територията на ЗБР –
Перник/Църква, където са наблюдавани неголеми превишения на допустимата норма.
Там е налице тенденция на намаление на концентрациите на ФПЧ2.5в периода 20112014 г.
Серен диоксид. Емитира се при изгаряне на горива, съдържащи сяра.
През 2014 г. не се наблюдава превишение на ПДК за серен диоксид в пунктовете от
територията на ЗБР.
Азотен диоксид. Образува се основно от окислението на азотен оксид (NO).
Високотемпературни горивни процеси (от двигатели на коли и електроцентрали) са
главните източници на азотни оксиди (NO и NO2). По-голямата част от емисиите на
NОx са емисии на NO, а от 5 до 10% са NO2. Изключения правят дизеловите
автомобили, които емитират повече от 70% NO2 от NOх.
През 2014 година в нито един от наблюдателните пунктове няма превишения на СЧН
над допустимия брой, както и на нормата за средногодишна концентрация.
Полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Бензо(а)пиренът е ПАВ, който се
изолира в проби от ФПЧ10. Получава се при непълно изгаряне на различни горива.
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Основните източници на бензо(а)пирена са битово отопление (най-вече изгарянето на
дърва, въглища и отпадъци), производството на кокс и стомана, както и пътният
трафик. Други източници са пожарите. Бензо(а)пиренът е канцерогенен.
През 2014 г. в 7 от 15 пункта, измерващи ПАВ в страната е регистрирано превишение
на целевата СГН. От тях на територията на ЗБР са два - Благоевград и Перник, където
превишението е 100-150% (Фиг.1-16 от прил.4).
Тежки метали и арсен. Арсенът, кадмият, оловото и никелът се емитират основно като
резултат от различни индустриални дейности и изгаряне на въглища. Въпреки, че
атмосферните концентрации на тези метали са относително ниски, те допринасят за
отлагането и нарастването на съдържанието на тежки метали в почви, седименти и
организми. Тежките метали не се разлагат в околната среда, а биоакумулират.
Олово. Изпуска се в атмосферата от естествени и антропогенни източници.
Естествените емисии включват прах от почвите, морски спрей, вулканичен прах и
горски пожари. Основните антропогенни източници на олово са производството на
цветни метали, желязо, стомана и цимент. Приносът на емисии от олово в петролните
горива е елиминиран в Европа с помощта на законодателството и изцяло се използва
безоловен бензин.
Кадмий. Изпуска се в атмосферата от естествени и антропогенни източници. Основните
естествени източници са почвен прах и пожари. Антропогенните източници на кадмий
са производството на цветни метали, желязо, стомана и цимент, изгаряне на изкопаеми
горива, изгаряне на отпадъци. Кадмият е силно устойчив в околната среда и
биоакумулира. В по-силно замърсени райони ре-суспендираният прах (от превозни
средства или от вятър вдигащ частиците кадмий) може значително да допринася за
повишаване на концентрацията на кадмий във въздуха.
В ЗБР през 2014 г. няма данни за превишение на нормата.
Никел. Към емисиите на никел към атмосферата могат да допринасят естествени
източници като прах, вдиган от вятъра и др. Основните антропогенни източници на
никел са изгаряне на масла за отопление, корабоплаване или производство на
електроенергия, добив и производство на никел, изгаряне на отпадъци, производство на
стомана, галванопластика и изгаряне на горива. Никелът и съединенията му могат да
бъдат остро и хронично токсични към флората и фауната във водите.
През 2014 г. не се наблюдава превишение на съдържанието на никел в атмосферния
въздух.
Арсен. Арсенът не е тежък метал, но се поставя в групата на тежките метали поради
високата си токсичност. Изпуска се в атмосферата от естествени и антропогенни
източници. По-голямата част от антропогенните емисии идват от металургични пещи и
изгаряне на горива. Пестицидите са били важен източник на арсен, но рестрикциите в
различните страни са намалили ролята му. Органичните арсенови съединения са много
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устойчиви в околната среда и биоакумулират в хранителната верига. Арсенът е
високотоксичен към водния свят.
Средногодишните концентрации на арсен през 2014 г. са под ПДК.
Въглероден оксид. Емитира се от непълно изгаряне на изкопаеми горива и биогорива.
Пътният транспорт е бил значителен източник на емисии, но въвеждането на
катализатори е намалило значително емисиите. Най-високи концентрации са измерени
в градски области, през пиковите часове на деня. Времето на живот в атмосферата на
въглероден оксид е около три месеца. Той бавно оксидира във въглероден диоксид,
образувайки и озон, допринасяйки за атмосферната фонова концентрация на озон. СО2
е един от основните фактори на парниковия ефект и съответните промени на климата.
Стойностите на СО2 в ЗБР през 2014 са под ПДК.
Бензен. Получава се при непълно изгаряне на горива. Бензенът е добавка към бензина и
над 80% от емисиите му се дължат на автомобилен трафик в Европа. Други източници
са битовото отопление и рафинирането на нефт, а също и пренасянето, разпределението
и съхранението на бензини. Изгарянето на дърва може да бъде значителен локален
емитер на бензен. Разлагането на бензен в атмосферата става главно чрез фотохимична
деградация, допринасяща за формирането на озон. Бензенът е канцероген.
Стойностите на бензен в ЗБР през 2014 са под ПДК.
Съгласно законовите разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух и
подзаконовите му нормативни актове, всички общини с установено влошено състояние
качеството на атмосферния въздух, следва да изготвят и изпълняват Програми за
намаляване емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в
районите за оценка и управление на КАВ. Таблицата по-долу представя Програмите на
общините в ЗБР:
Таблица 2.1.2.2-1. Общински програми за управление КАВ на общините от ЗБР

№

1

Община

Документ

Община
ПРОГРАМА
Благоевград за намаляване на
вредните емисии
в атмосферния
въздух на фини
прахови частици
и полициклични
ароматни
въглеводороди на

Основание
За
Изготвяне

Статус

Постигнат
Резултат За
Периода
2011-2014

Заповед № актуална взети
РД-969 от
необходими
21.12.2013г.
мерки
на
Министъра
на околната
среда и
водите

Мерки Имащи
Отношение Към
Минимизиране
На Замърсването
Повърхности И
Подземни Води
Актуализирана на
програмата
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територията на
община
Благоевград за
периода 20152018

2

3

Община
Перник

ПРОГРАМА за
намаляване на
нивата РМ10 и
SO2 и достигане
на установените
норми за
съдържанието им
в атмосферния
въздух за периода
2012-2016г.
Община
ПРОГРАМА за
Кюстендил управление и
подобряване на
качеството на
атмосферния
въздух на
Община
Кюстендил 20162020 г..

Заповед № актуална взети
РД-1046 от
необходими
03.12.2010
мерки
г. на
Министъра
на околната
среда и
водите

Актуализиране на
програмата

Заповед № актуална взети
Актуализиране на
РД-969 от
необходимите програмата
мерки
21.12.2013г.
г. на
Министъра
на околната
среда и
водите

2.2. ВОДИ
2.2.1. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
Обща характеристика на водите в района
Териториално Западнобеломорски район за басейново управление на водите (ЗБРБ УВ)
покрива българските участъци на трансграничните реки Струма, Места и Доспат, с
дължина на речната мрежа 511 км. Общата площ на водосборния басейн на трите реки
е 13564 km2,което представлява – 12,22 % от територията на страната, а естествения
отток възлиза на 3375.59 в млн.m3 /год.
Река Струма започва течението си южно от Черни връх, на 2280 m надморска височина.
Тя ешестата по дължина (290 km) река в България, с площ на водосборния басейн 10
797 km2.Влива се в Егейнско море на територията на Гърция. Средната надморска
височина на поречието е 898 м. Река Струма се характеризира със специфични
характеристики, които я отличават от другите поречия в страната. Струма е
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единствената българска река, при която надморската височина на средното течениее
по-висока от тази на горното. Водосборът на река Струма е определен като втория по
големина в България. Има ясно изразен планински характер, със стръмни склонове и
дълбоки котловини и долини. На изток е разположена Рила, а на югоизток Пирин
планина. Западната част е формирана от планините Осоговска, Малешевска и
Огражден..Река Струма приема по течението си над 60 първоразрядни притоци, от
които 24 притоци с дължина над 20 км. Най голям сред тях е река Струмешница.
Средномногогодишния отток на река Струма при границата с Република Гърция за
2013 г. е2 179,17млн. m3 /год, а естественият отток е2242,47 в млн.m3 /год.
Река Места води своето начало от сливането на реките Черна и Бела Места. На
българска територия дължината на реката e 125,9 km. Водосборът на Места (2 767 km2)
се характеризира като най-високо разположеният в България.Районът, през който
протича реката от една страна се определя като най-вододайния в страната, от друга със
сравнително ниска заселеност и най-висока водообезпеченост - 8633 м3/жител/годишно.
Река Места приема около 50 първоразрядни притока, от които около 30 по-големи.
Десните притоци на река Места се подхранват от Рила и Пирин, а левите – от
Западните Родопи.
Естественият отток на Места е 950,53 млн.m3 /год., средномногогодишния отток на
реката при границата с Република Гърция,за 2013 г. е1002,15 млн. m3 /год,
Река Доспат е най-големият приток на река Места. Тя извира на 1610 m надморска
височина, в Западните Родопи. Дължината на реката на българска територия е 96,2 km.,
площта на водосборния басейн- 633,5 km2. Най-големият ляв приток на река Доспат е
река Сърнена. Естественият отток на Доспат е 182,59 млн. m3/год.,
средномногогодишния отток на реката при границата с Република Гърция за 2013 г. е
182,59 млн. m3 /год.
Оттокът на водите в ЗБР се характеризира със специфични особености. Във
високопланинските части оттокът на водите в ЗБР е с изразен максимум през пролетта
(май). С понижението на надморските височини на басейните, пълноводието се
измества към зимните месеци. В най-южните райони максимумът се отчита през
февруари. Във високопланинските части маловодието започва в края на юли и
продължава до зимата. В по-ниските планински райони ниски води се формират през
юли, а в най-южните и ниски райони − през май-юни, като достигат своя минимум през
септември.
На територията на Западнобеломорски район са разположени голям брой естествени
езера, разположени главно в алпийския пояс на планините Рила и Пирин. Част от
стоящите водоеми дават началото на реките в двете най-големи поречия, а други са
безотточни. Най-голямо сред рилските езера е Смрадливото езеро, с площ на водното
огледало 212 дка, максимален воден обем 1 720 m3 и максимална дълбочина 24 m.
Първенец при Пиринските езера е Поповото езеро, с площ на водното огледало 123,6
дка, максимален воден обем 1 270 m3 и максимална дълбочина 29,50 m.
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От Западнобеломорския район (реките Места, вкл. Доспат и Струма) годишно се
прехвърлят към Източнобеломорския район (водосбор на Марица) 421,6 млн.м3, което
представлява 14,2 % от средномногогодишните ресурси за повърхностните води в ЗБР
БУ. От тях към се насочват водни обеми в размер на около 410.3млн. м3. В
Западнобеломорския район (чрез яз “Студена”, поречие Струма) от Дунавския район
(от поречието на Искър) годишно се насочват 11.1 млн. м3. водни обеми.
На територията на ЗБР БУ са изградени 14 големи язовири, от тях 12 в поречието на
Струма и 2 в поречието на Доспат. Предназначението на стоящите водоеми е за
основно за питейно-битови цели, хидроенергетика, промишленост, напояване и
рибарство и аквакултури.
По данни на Национален институт по хидрология и метеорология (НИМХ) при
Българската академия на науките, ресурсите на повърхностните води в
Западнобеломорски район за периода 1981 – 2013 г. са оценени на 2976.914 млн.м 3 .
Реално черпените водни количества (без МВЕЦ) за 2013 г. (132.844 млн.м3 )
представляват 4.46 %. В периода 2008 - 2013 г. делът на общото количество иззета
вода (с включено охлаждане) в ЗБР възлиза на 122396 хил.м3/г в общото иззето на
национално равнище водно количество е много нисък и се запазва сравнително
постоянен, като сочи тенденция на намаление спрямо 2003 - 2007 г. (-7,4%).
Максимално разрешеното количество за водовземане от повърхностни води в
териториалния обхват на ЗБР за 2013 г. е в размер на 3197,430 млн.м³, а реално
черпеното - 1 337,271 млн.м³. Отчетено е най-съществено разминаване между
разрешеното и черпеното количество по отношение на водовземането за питейнобитови цели.Анализите сочат, че има сериозен резерв за преразглеждане на издадените
разрешителни за водовземане за питейно-битово водоснабдяване.
В ПУРБ 2016-2021 е извършена оценка на основните показатели за водоснабдяване,
канализация и пречистване на питейни и отпадъчни води, загуби по водопреносните
мрежи, режим на водоснабдяване и причините за това. Независимо, че, делът на
общото водопотребление в ЗБР БУ в общото потребление на България е много нисък,
анализът на резултатите сочи, че в периода 2008 – 2013 г. се наблюдават тенденции на
нарастване. В структурата на водопотребление (без охлаждане) водещо място имат
услугите (14,39%), домакинства (36,45% ) и преработваща промишленост (20,0%),
които се определят като особено значими потребители на вода. Селското стопанство и
производството и разпространението на ел. енергия се характеризират като значими
водопотребители. Делът на индустрията в общото водопотребление възлиза на 35,95%.
Отчетен е сравнително нисък и намаляващ дял на използваната вода за охлаждане в
общото количество използвана вода. През 2008 – 2013 г. водите за охлаждане в
индустрията формират99,82% от водовземането, като водеща роля има производство
на електрическа енергия. Относително големия дял на водите, използвани за охлаждане
се формира от водните количества за нуждите на ТЕЦ „Бобов дол” и ТЕЦ „Република”
Перник.
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Водещият доставчик на вода в ЗБРе общественото водоснабдяване(75 %), като се
наблюдава тенденция на увеличение на дела на собственото водоснабдяване, заради пониските разходи. Количествата на използваната вода от друго водоснабдяване и
повторно използваната вода са много малки и нямат съществено значение за
водоползването в ЗБР БУ. Западнобеломорският район има дял от 8,5 % от общо
използваната вода с доставчик общественото водоснабдяване в страната през периода
2008 -2013 г., като този дял е по-ниско от предходния период 2003 -2007 г. Причина за
намаляващата тенденция на използваната вода на национално ниво и ниво район за
басейново управление е намалението на населението,както и на загубите на вода във
водопроводната мрежа. Паралелно водопотреблението на жител на денонощие бележи
увеличение, като надминава средното за страната с 3 л/ден./чов. Сред вероятните
причини за посоченото се отбелязва увеличената свързаност на населението към
организираната доставка на вода, по-ниските загуби на вода, както и намалението на
дела на населението на воден режим.
Анализът на показателите за водоснабдяването в ЗБР показва, че в периода 2010 - 2013
г. делът на населението, свързано с водоснабдителната система нараства и възлиза на
97,49 %. Нараства и дължината на водопроводната мрежа, като достига от 6,6 % до 9 %
от общата дължина на водопроводната мрежа в страната. От съществено значение е да
се подчертае, че не са идентифицирани съществени отклонения на качеството на
водата, които да застрашават живота и здравето на населението.
Общото население в ЗБР, свързано с канализация, нараства незначително, но остава
по-високо от съответната стойност за страната за периода 2008 - 2013 г. Само през 2013
г. делът на селищата с канализация в ЗБР е 5,1 п.п. по-висок от съответната стойност за
страната. Посочените факти са резултат от нарастване на дължината на
канализационната мрежа, която в периода 2010 - 2013 г. от 10,4 % достига до 13,2 % от
общата дължина на канализационната мрежа в страната. Друг положителен факт,
констатиран през отчетния период за района е нарастването на делът на населението,
свързано с ПСПВ, като този дял е по-висок от съответната стойност за страната.
Позитивната тенденция е свързана с нарастването на броя на действащите ПСПВ. През
периода 2008 - 2013 г. действащите ПСПВ в района съставят 10,3 % от общия проектен
капацитет на тези съоръжения в страната. Следва да се отбележи, че през посочения
период общият използван фактически капацитет на ПСПВ в района е 30,5 % от
проектния капацитет при съответна стойност за страната 40,4 %.
Само през 2013 г. в Западнобеломорския район се намират 19,2 % от общия брой на
ПСПВ в страната. През същата година фактическият капацитет на ГПСОВ в района e
по-висок за страната и е 57,5 % от проектния, По-ниска е стойността за фактическото
натоварване по БПК5 спрямо проектното на ГПСОВ, което за района е 21,4 %, а за
страната 34 %. Докато за страната делът на двустъпалните ГПСОВ и ГПСОВ с
третично пречистване за 2013 г. е близък (съответно 41 % и 43 %), то в района с найголям дял са двустъпалните ГПСОВ (71 %) , а с най- малък ГПСОВ с третично
пречистване – 14 %. По-ниската стойност на дела с третично пречистване в района
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изисква разширение на вече изградените ГПСОВ, позволяващо отстраняване на азот и
фосфор в чувствителни зони.
Процентът на населението с пречистване на отпадъчните води в
Западнобеломорския район през 2013 г. е с 14,4 п.п. по-нисък от показателя за страната.
Посочената констатация е резултат от по-малкия брой ГПСОВ в района и по-ниският
процент на население с независимо/собствено пречистване на отпадъчните води.
Отчетена е положителна тенденция на подобряване на обхвата на услугата, свързана
спречистване на отпадъчни води (през 2003 г. е била 17,3 п.п., а през 2013 г. е 14,4 п.п).
В ЗБР общото количество на отведените отпадъчни води във водни обекти е наймалко (56876 хил.м3/г.; 8.8%) в сравнение с другите 3 района на басейново управление.
Налице е чувствително подобряване на обхвата на услугата пречистване на отпадъчни
води. Посоченото е от съществено значение предвид трансграничния характер на
основните водни течения и завишения контрол върху качеството на
водите.Сравняването на дяловете на източниците на отведени отпадъчни води във
водни обекти през периода 2008 - 2013 г.показва, че обществената канализация и
ГПСОВ са с най-голям дял както в района, така и в страната. В ЗБР отведените води с
първично пречистване нарастват, поради нарастване на дела на хотели и домакинства
със собствено пречистване.Делът на отведените води от индустрията в района е с 9 п.п.
по-нисък от съответния за страната през 2008 - 2013 г., което се дължи основно на
намаляването на отведените води от производството на ел. енергия. Паралелно се
отчита тенденция за увеличаване на количеството на отведените води във водни обекти
от селско, горско и рибно стопанство, което се дължи основно на усвоените европейски
средства за подпомагане на сектора. Количеството на отведените води от охлаждащи
процеси във водни обекти (отнасят се само за Струма) е най-малко в ЗБР, в сравнение с
другите 3 района на басейново уравление.
Образуваните отпадъчни води от точкови източници в ЗБР са с най-ниска стойност
спрямо останалите 3 района на басейново управление, но делът им нараства спрямо
съответните осреднени стойности за страната (от 4,3 % през 2003 г. до 7,5 % през 2013
г.). Основни причини за това са развитието на туризма, селското, горско и рибно
стопанство. В периода 2003 - 2013 г. намаляват образуваните отпадъчни води от
точкови източници на индустрията, в т.ч. от производството на ел. енергия
С цел по ефективно опазване на количествата на водните ресурси и съхранение на
качествата на водите, в проекта на ПУРБ (2016 – 2021 г.) са извършени съществени
промени в дейностите по управление на повърхностните води, а именно:
•

•

Актуализирани са характеристиките на повърхностните водни тела, в т.
чуникален номер, име; описание на географското местоположение; дължина
(дължината на главните сегменти); площ (площта на водосборната област на
тялото); и история на водното тяло (Приложение 1.2.4., раздел 1 на ПУРБ 20162021);
Идентифицирани са „категориите” повърхностни води- „реки” и „езера”.В
допълнение, всички язовири, определени като самостоятелни водни тела в
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•

•

•

•

•

Западнобеломорски район отговарят на критериите за категория „езеро” и са
определени като силно модифицирани водни тела. За класифициране и оценка на
състоянието/потенциала им всички язовири са определени към конкретен тип от
категория „езеро”, тъй като те са „стоящи води” и са по-близко до тази категория
като тип екосистема.
Направена е актуализация (редуциране на типовете повърхностни водни тела)
на типологията на повърхностните води. Основна цел на актуализацията на
типологията (редуциране на типовете повърхностни водни тела) при разработване
на ПУРБ (2016-2021г.) е да се извърши синхронизация при идентифициране на
различните типове води в рамките на двата еко-региона.Броят на типовете реки и
езера в Западнобеломорски район е съществено намален – за речните типове от 12
на 6 (таблица № 1.2.2.з. от раздел 1) и за езерните типове от 6 на 5 (таблица №
1.2.2.и). За всеки тип от двете категории повърхностни води са изготвени паспорти
(информационни карти, Раздел 1 на ПУРБ 2016-2021);
Определени са водните тела за всяка категория повърхностни води.
Анализирани са причините и основания за определянето им и за тяхната
актуализация. Увеличен е общия брой на повърхностните водни тела в
Западнобеломорски район на 183 и са променени техните граници От тях, 168 броя
ВТ са определени в категория „река” и 15 броя ВТ са определени в категория
„езеро”. Идентифицирани са общо 5 броя трансгранични повърхностни водни тела
- три в поречие Струма, по едно в поречие Места и в поречие Доспат. Обособени са
нови 63 броя повърхностни водни тела, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване. От тях 59 са повърхностни водни тела категория „река” и 3 от
категория „езеро”. Във водосборите на тези повърхностни водни тела са
разположени едно или няколко открити водохващания, водите от които се използват
за водоснабдяване на населени места и човешка консумация;
Актуализиран е регистъра на зоните за защита на водите. Прегледът на
регистрите на зоните за защита на водите, съдържа карти, на които е посочено
местоположението на зоните и основанието, съгласно което са обявени като такива.
В резултат на подобряването на мониторинговите програми, включени в плана
еосигурена информация с достатъчно ниво на достоверност и прецизност,
необходима за извършване на оценката на състоянието на зоните за защита на
водите (Раздел 3 на ПУРБ 2016-2021);
Преразгледани са категориите силномодифицирани и изкуствени водни тела,
като са обосновани причините за определянето им. В резултат, са определени 29
СМВТ (Таблица № 1.2.5.в. от раздел 1 на ПУРБ 2016-2021). СМВТ са определени
като такива поради специфична употреба на съответното ВТ, която включвапитейно
водоснабдяване, производство на електроенергия, напояване, защита от наводнения
и урбанизация. На територията на БДЗБР не са определени ИВТ;
Определени са референтни условия за всеки тип повърхностни води
(категория „река” или „езеро”). Процесът на интегрирано валидиране и
доказване на референтните условия МЕП се извършва за минимум 3 години, с
достатъчна честота, за да се регистрират сезонни и други флуктуации. Интегрирана
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•

оценка за референтност/МЕП за Западнобеломорски район е извършена на 21
потенциално референтни речни пункта. В избраните мониторингови пунктове за
съответните типове от категории „река” и „езеро” в ЗБР, през периода 2011– 2012 г.
е извършена проверка (частична валидация) само в две поредни години на
изведените типово-специфични референтни условия и МЕП (Таблица № 1.2.3.а,
раздел 1 на ПУРБ 2016-2021) ;
Извършен е актуализиран преглед на значимия натиск на база на съгласуван и
национално приет подход и актуализирана оценка на риска на всички 183
повърхностни водни тела в ЗБР (Раздел ІІ); Описани са потенциалните
въздействия на видовете натиск, чрез приложение на концептуална аналитична
рамка на модела “Движещи сили – Натиск – Състояние – Въздействие – Отговор”.
За оценката на значимия натиск са използвани критериите за значимост на
различните видове натиск. Видовете потенциални въздействия върху
повърхностните води са обвързани със съответни индикатори (показатели за
мониторинг на повърхностни и подземни води);

В проекта на ПУРБ 2016-2021 е направен актуализиран преглед на значимия натиск и
актуализирана оценка на риска за всички 183 повърхностни водни тела в
Западнобеломорски район. Между всички идентифицирани като точкови източници на
значим натиск, най-висок е процента на заустванията на битови-отпадъчни води от
ГКМ на населени места (агломерации) с над и под 2000 е.ж., съответно 13.7 % и 12.0 %.
Като най-значим индустриален източник от IPPC са идентифицирани отраслите черна
металургия и енергийно стопанство -термични електроцентрали. Като най-значим
индустриален източник от не-IPPC са определени отраслите: производство на
строителни материали, хранително-вкусова промишленост и текстилна промишленост.
Оценката на замърсяването в резултат на заустване на битови отпадъчни води
(точкови източници) показва че, само 2 от действащите 7 броя ГПСОВ за
агломерации над 2000 е.ж. са с осигурено пречистване в съответствие с изискванията
на европейското водно законодателство. Заустванията от 4 броя агломерации с над
10000 е.ж., които пречистват отпадъчните си води, не са в съответствие с изискванията
на Директивата за отстраняване на биогенните елементи (имат подсигурено биологично
пречистване, но нямат необходимото отстраняване на биогенните елементи азот и
фосфор, който да осигури висок екологичен ефект.
В ПУРБ 2016-2021, на територията на БДЗБР са идентифицирани следните найзначими дифузни източници на натиск са идентифицирани:
•
•
•

населените места под и над 2000 е.ж. без изградена канализационна мрежа или с
частично изградена такава ;
земеделието и съпътстващите го дейности във водосборната площ на
повърхностното водно тяло;
животновъдство.

С по-малко значение са определени:
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•
•

риборазвъждане (аквакултури) – зарибяване на язовири, отглеждане на садки;
ерозия във водосборната площ на повърхностното водно тяло.

Анализът показва, че в ЗБР БУВ складовете с пестициди, добив на подземни богатства
във водосборната площ на повърхностните водни тела, ветровата ерозия,
замърсяванията от въздуха и въздействие от автомобилен транспорт не се явяват
значим дифузен натиск за повърхностните водни тела. Липсата на достатъчно точна
количествена информация по отношение на състава и размера на постъпващите
отпадъци затруднява процеса на оценяване на значимостта като дифузен източник на
депата за битови, строителни и производствени отпадъци, които не отговарят на
екологичните изисквания; Към настоящият момент не може да бъде определена
значимостта на натиска върху водите от характера на земеползването - на земята във
водосборната площ на повърхностното водно тяло. Туристическите обекти и зоните за
рекреация могат да се разглеждат като дифузен източник на замърсяване на
повърхностните води, когато нямат изградена канализационна мрежа. В тези случаи
тяхното влияние се отчита като натиск от населени места без изградена или частично
изградена канализационна мрежа.
Основните дейности, генериращи хидроморфологичен натиск върху водните тела в
ЗБР БУ са: водовземане (включително свързаното с него изграждане на съоръжения);
производство на електроенергия чрез водноелектрическа централа (МВЕЦ);защита от
наводнения;изземване на наносни отложения. Анализът и оценката на натиска от
физичните измененияпоказва, че като най-значим хидроморфологичен натиск в ЗБР се
определя регулирането на оттока чрез изградени МВЕЦ, следван от натиска,
предизвикан от миграционни бариери. Изграждането на корекции и диги, макар и
източник, оказващ значим натиск върху общо 8 броя ПВТ в ЗБР, следва да бъдат
разглеждани в контекста на разработвания ПУРН и за тях се очаква да бъде отчетен
кумулативния ефект, който предизвикват. Не е идентифициран значим натиск от
дейностите, свързани с добив на инертни материали. Водочерпенето в ЗБР също не
оказва съществено влияние върху разполагаемите водни ресурси.
Количествата, използвани за производство на електроенергия чрез МВЕЦ не могат да
се разглеждат като реално водовземане, тъй като след преобразуването на енергията на
водата в електрическа, водите се връщат обратно в реката. Въпреки това, МВЕЦ
оказват сериозен натиск върху хидрологичния режим в дадения участък, който се
изразява в значителното намаляване на водното количество/оттока в участъка между
водовземането и заустването при деривационните МВЕЦ, предизвиква нарушаване на
непрекъснатостта на реката, изменение на водното ниво след МВЕЦ, както и промяната
на скоростта на течението/завиряване в участъка над мястото на водовземане.
Влиянието на натиска от МВЕЦ следва да се разглежда и в контекста на оценка на
кумулативния ефект в участъците и реките с концентрация на МВЕЦ.
Анализът на растителните и животински инвазивни видове показва, че този вид
натиск е с нисък риск за повърхностните водни тела категория „река” в териториалния
обхват на Западнобеломорския район.
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В проекта на ПУРБ 2016-2021 специален акцент е сложен върху оценката на преките и
косвени въздействия от изменението на климата, наводненията и засушаването.
Предприети/разписани са адаптивни мерки по изменение на климата. В тази насока е
извършено е климатично моделиране за територията на Република България по райони
за басейново управление по два климатични сценария за очаквано изменение на
средните температури и количество валежи за три периода. Резултатите показват
разнопосочни промени в количеството и сезонното разпределение на валежите, което
според експертите, разработили моделите е сигнал за вероятна по-голяма сила и поголяма честота в проявата на очаквани екстремни явления като наводнения и
засушавания.
Идентифицирани
са
потенциално
уязвими
зони
към
засушаване,определени са райони със значителен потенциален риск от наводнения.
Прегледътна въздействието от засушаване индикира, че уязвимостта към недостига на
вода е по-силно повлияна от социално-икономическото развитие, отколкото от
климатичните промени. В тази насока предстои да се направи оценка на натиска от
климатични изменения, както и да се изготвят критерии за значимост на преките и
косвените въздействия от изменението на климата.
Въз основа на новите нормативни разпоредби в ПУРБ 2016-2021 е извършен
мониторинг и актуализирана оценка на състоянието на всички повърхностни
водни тела в ЗБР на основата на нова национална класификационна типово
специфична система (Раздел ІV). Тя е съобразена с няколко важни акцента:
•
•
•
•
•
•
•

оценка на антропогенния натиск и въздействие върху повърхностните водни тела;
потвърждаване на оценката на риска за непостигане на целите;
оценка екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела;
разработване на бъдещи програми за мониторинг;
оценка на ефекта от прилаганите програми от мерки за подобряване или
предотвратяване влошаване на състоянието;
идентифициране на причините, поради които водните тела няма да постигнат
поставените цели;
оценка на съответствието със стандартите и целите на защитените зони.

Оценката на екологичното състояние/потенциал на повърхностните води се базира
нанормативни, методологични и инструментални промени в дейностите по управление
на водите. В това отношение са адаптирани/разработени методи за пробовземане и
анализ на повечето БЕК, утвърдена е Наредба № Н-4/2012 г. за характеризиране на
повърхностните води, включваща разработени петстепенни типово- специфични
класификационни системи за оценка по биологични елементи за качество и три
степенна скала - за физикохимичните елементи за качество. Въведен е национален
списък на специфичните замърсители, с определени за тях СКОС (Приложение № 7
към Наредба № Н-4/2012 г.).
Важен елемент, имащ отношение към обективността на резултатите е определяне на
достоверността на екологичната оценка, чрез утвърден национален подход „Методика
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за определяне ниво на достоверност на оценката на екологичното и химично
състояние”. Оценката на достоверността на екологичното състояние е представена в
съответствие с изискванията на РДВ и Наредбата за мониторинг на водите.
От всички 183 повърхностни водни тела в Западнобеломорски район, оценка на
екологичното състояние в ПУРБ 2016-2021 е направена за 178 водни тела, а 5
повърхностни водни тела (3 % от общия брой) не са оценени поради липса на данни от
мониторинг и са обявени в неизвестно екологично състояние. Анализът на резултатите
от оценката на екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела
показва, че 11 водни тела - 6% са в отлично състояние/максимален потенциал, 103 тела
- 56 % са в добро състояние/потенциал, 51 водни тела - 28% са в умерено
състояние/потенциал, 8 водни тела - 4 % са в лошо състояние/потенциал и 5 водни тела
- 3 % са в много лошо състояние/потенциал. Сред главните причини за влошеното
екологично състояние на повърхностните водни тела в ЗБР са посочени:
•

•

•

•

превишенията на нормите за добро екологично състояние по показателите, свързани
с кислороден режим – разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5 – свързани
с органично замърсяване от непречистени битови и промишлени отпадъчни води;
превишения на нормите за добро екологично състояние по отношение на биогенни
вещества – амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, общ азот ортофосфати и общ
фосфор - свързани с биогенно замърсяване от непречистени битови отпадъчни води
и дифузно замърсяване от селскостопански дейности – земеделие и
животновъдство;
установени превишения на СКОС за следните специфични замърсители – мед, цинк,
цианиди, по-рядко желязо и манган – свързани с нерегламентирани зауствания на
непречистени битови и промишлени отпадъчни води;
влошени стойности на индикативните БЕК.
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В ПУРБ 2016-2021 са посочени изключенията от постигане на целите за опазване на
околната среда на повърхностните водни тела. Когато пораженията върху
екологичното състояние са много сериозни и постигането на екологичните цели за един
планов период е невъзможно, поради което следва да става поетапно, чрез залагане на
алтернативни по- малко строги цели. За 32 броя водни тела (таблица № 5.1.2 и на
фигура № 5.1.2. от Плана) са определени изключения, които съставляват 17% от общия
брой на повърхностните водни тела Сред причините да определяне на изключенията
сеопределят:
•
•

Технически причини за удължаване срока за постигане на целите за опазване на
околната среда;
Естествени условия за удължаване срока за постигане на целите за опазване на
околната среда;
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•

Поради естествени причини се поставят по–малко строги цели за опазване на
околната среда.

Оценката на химичното състояние на повърхностните води показва, че от общо 183
повърхностни водни тела в териториалния обхват на Западнобеломорски район, 63
водни тела – 34,4 % са в добро химично състояние, 3 водни тела – 1,6 % са оценени в
недостигащи добро химично състояние и 117 водни тела – 64 % не са оценени и са
определени в неизвестно химично състояние. Като основна причина се посочва, че в
програмите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните води през
периода на ПУРБ 2010 – 2015 г., е планиран анализ на всички 33 (плюс 8) приоритетни
вещества. За 6 от тези приоритетни вещества не са разработени и внедрени методики за
лабораторен анализ и за тези вещества няма данни от проведен мониторинг.
Посоченото прави невъзможно извеждане на оценката на химичното състояние на 117
повърхностни водни тела.
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Оценката на състоянието на зоните за защита за води, предназначени за питейнобитово водоснабдяване показва, чевдобро състояние са оценени всички 63 зони за
защита на повърхностни води, предназначени за ПБВ.
В ПУРБ е направена актуализираната оценка на риска на всички 183 броя водни тела в
териториалния обхват на ЗБР (Приложение 2.4.1). Анализът на информацията показва,
че в резултат на установен значим натиск, на територията на ЗБР са установени 124
водни тела в риск или оценено недобро екологично или химично състояние, 3
водни тела, които са вероятно в риски 56не са идентифицирани в риск.
В резултат на аналитичен преглед на антропогенното въздействие и на база актуална
оценка на състоянието на водните тела в ЗБР е извършена актуализация на
поставените екологични цели за тях в съответствие с чл.4 на РДВ., с коитосе
определя дългосрочната визия за точно определени води. Актуализацията на целите в
настоящия ПУРБ е извършена в съответствие с четири типа основни екологични цели
според РДВ по отношение на екологично състояние, екологичен потенциал, химично и
количествено състояние, но не всички те са приложими за всички водни тела. Отчита се
и обстоятелството, че РДВ позволява и поставянето на алтернативни цели за някои
условия/ситуации.
•

•

В ПУРБ 2016-2021 е направено преразглеждане на целите за опазване на
околната среда и сроковете за тяхното постигане, в случаите,
когато:невъзможност за подобряване на екологичното състояние на водното тяло
поради технически затруднения, икономически причини или естествени условия –
удължаване на срокове за постигане на поставените цели;
налице са въздействия, които не са могли да бъдат избегнати поради характера на
човешката дейност или на замърсяването, но не настъпва по-нататъшно влошаване
в състоянието на водите в засегнатото водно тяло – поставяне на по-малко строги
цели.

За поддържане на оптималното функциониране на водните екосистеми и съхраняване
здравето и живота на хората, при риск от наводнения, целите за повърхностните води,
заложени в ПУРБ са съгласувани с целите на управлението на риска от наводнения
в ПУРН. Предвид посоченото са разписани адекватни мерки, които да отговарят и на
двата приоритета. В случай на невъзможност за хармонизиране се
търсятекологосъобразни варианти на решение, при който приоритет е да не се
застрашава живота и здравето на хората.
В ПУПБ ПУРБ 2016-2021 е направена оценка на степента на изпълнение на целите
за опазване на екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела и
анализ на причините за непостигането им (Приложение 5.4. – Преглед на
изпълнението на целите от първия ПУРБ). Извършена е съпоставка на състоянието на
водните тела към 2009г.и към 2015г. Анализите показват, че не може да се правят
категорични заключения и оценки за постигане или непостигане на дадена екологична
цел (при установени положителни или отрицателни промени в състоянието на водните
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тела през 2015г. спрямо 2009г.), тъй като е възможно тази промяна да не е в резултат на
обективно изменение на състоянието на водното тяло, а да се дължи на някоя от
следните причини:
•
•
•

•

•

наличие на допълнителна информация от мониторинг на повече качествени
елементи към периода на актуализиране на ПУРБ 2016 – 2021 .г.;
промяна в числовите критерии за ”добро състояние”, дължащо се на промяната в
ползваните класификационни системи в двата периода на разработване на ПУРБ;
повърхностните водни тела, обособени като ЗЗВ ПБВ не са били определени в
ПУРБ 2010-2015г. на ЗБР и до настоящия момент за тях не са били разписвани
екологични цели;
за целите на актуализирания ПУРБ 2016 – 2021г. е направено преразглеждане на
броя на СМВТ в ЗБР, което променя начина на определяне на състоянието и начина
на определяне на целите за съответното водно тяло;
формулиране на неподходящи цели и изключения от целите за повърхностните
водни тела в ПУРБ 2010-2015г.на ЗБР поради липса на експертен опит и липса на
разработени методологични подходи в периода на разработване на първия ПУРБ на
ЗБР.

Направените съпоставки показват, че извършените нормативни и методологични
промени в дейностите по управление на водите в периода на изпълнение на ПУРБ 2010
– 2015г, затрудняват обективността при оценката на степента на изпълнение на целите
от първия план и анализа на причините за непостигането им.
Разработването и изпълнението на ПУРБ е предпоставка за интергирано управление
на водите на територията на ЗБР. Изпълнението на целите ще гарантира опазването на
водите и ефективното им използване при предоставяне на водни услуги. Заложените
дейности ще осигурят предприемане на адекватни мероприятия, с цел предотвратяване
и намаляване на замърсяването на водите. Реализацията на Програмата от мерки ще
допринесе за поддържане и възстановяване на доброто екологично и химично
състояние на повърхностните води.
Посоченото определя ключовото значение на ПУРБ за съхранение на водните ресурси,
опазване на качествата на повърхностните води и балансираното функциониране на
водните екосистеми в териториалния обхват на Басейнова дирекция ЗБРУВ.
2.2.2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ
Характеристика на подземните води
В територията на Западнобеломорски район за управление на водите попадат части от
следните морфографски области: Преходната с Крайщната подобласт и РилоРодопската област. Западнобеломорския басейн се разполага върху следните
геоструктурни области (зони): Западно Средногорие, Крайще (Крайщиди) и Родопски
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масив с неговото продължение - Сръбско - Македонския масив в западните
покрайнини.
Изхождайки от главните физико-географски и геоложки фактори, които предопределят
разпространението, произхода, количеството, режима и динамиката на различните
видове подземни води, България се разделя на три хидрогеоложки региона: Мизийски,
Балканиден и Рило-Родопски, като района на управление на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район обхваща областа на Крайщето, част от Балканидния регион
и Рило-Родопския регион.
Поречията на реките Струма и Места са най-водоносните сред речните басейни в
страната, с най-големия годишен обем на отточните водни количества. Водоносността
им се обуславя от:
- Хидрогеоложките и хидроложки структури и валежното подхранване от
планинските масиви на Рила, Пирин и Западните Родопи;.
- Карстовите басейни и водоносни колектори в кристалинните пукнатинни
масиви;
- Големите количества на валежите във високопланинските пояси.
В разнородните пукнатинни, карстови и порови колектори на поречията се формират,
движат и акумулират студени, пресни, ултрапресни и хладки води, в дълбочинните
зони на подземната хидросфера – термоминерални и горещи хидротерми.
Главните типове хидрогеоложки структури и водоносни формации са:
- Хидрогеоложки системи (ХГС) с пукнатинни води в донеогенските скални
формации;
- Карстовите системи в мезозойските карбонатни скали и докамбрийските
мрамори;
- Седиментационните, пластови басейни с порови води в кватернерните речни
наноси и в неогенските отложения на междупланинските котловинни басейни.
В Западна Средногорска област се разполага горното поречие на р. Струма: ХГС
Витоша; Пернишки басейн и Брезнишка котловина; ХГС Любаш планина.
В област Крайще и Осогово са привързани Радомирска котловина; ХГС Голо Бърдо;
Кюстендилска котловина; ХГС Земенска планина; ХГС Конявска планина; райони с
карстови води.
Родопския масив обхваща средното поречие на р. Струма (Джерманска котловина;
Благоевградски басейн; Симитлийска котловина; Сандански басейн; Струмешнишка
долина) и средното поречие на р. Струма и поречието на р. Места (ХГС Рила – Западен
(СЗ и ЮЗ), среден и ЮИ дял; ХГС Пирин; ХГС Беласица).

51

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ПУРБ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН 2016-2021

Областта на западните Родопи попадат: Доспатска долина; ХГС Велийца (Розов вр.);
ХГС Дъбраш; ХГС Доспат.
Сред доминиращия обхват на докамбрийските метаморфогенни комплекси,
сравнително по-водоносни се явяват напуканите и разломени гнайси и мигматити.
От приповърхностната зона на дълбоко еродираните от речната и овражна мрежа
напукани гнайсови скални задруги се дренират множество извори, с дебит (Q) найчесто до 1 l/s; значително по-рядко са пукнатинните планински извори с Q от 2-3 l/s до
около 20 l/s по тектонските зони.
С относително по-висока водоносност в кристалинните масиви на Рила, Пирин и
Западни Родопи се отличават гранитните и гранитоидни интрузии (плутони), внедрени
сред метаморфните комплекси. От тях се подхранват най-големите пукнатинни извори.
Добри колектори на студени, пресни и ултрапресни води се явяват и риолитите от
Брацигово-Доспатския вулкански масив. От тях се подхранват множество извори,
чиито дебит варира от няколко l/s до 35-50 l/s.
Високо проницаеми колектори на подземни води се явяват окарстените мезозойски
варовици и доломити в Крайщето и докамбрийските мрамори. От севернопиринските
мрамори се подхранват най-големите карстови извори в региона – студените извори
“Язо” и “Кьошка” в Разложката котловина; в Ю. Пирин – изворът “Бистрец” при с.
Петрово и субтермалната изворна група “Топлица” край с. Мусомище. От
хидрогеоложките изследвания е известно, че устойчивият годишен отток на реките в
поречията се формира главно от карстовите и пукнатинни изворни води.
Грабеновите междупланински котловини представляват обособени хидрогеоложки
басейни, свързани с водоносните системи в оградните, планински, хорстови масиви. Те
акумулират пресните студени води в кватернерните наноси със субтермални и
термални води в запълващите ги по-слабо проницаеми неогенски седименти и
локалните хидротермални изворни находища по разломните зони в кристалинния
фундамент.
Речните-алувиални и пролувиални наноси, главно от чакъли и пясъци в заливните и
ниските надзаливни тераси, наносните и поройните конуси са най-добрите акумулатори
на порови, пресни, безнапорни водни ресурси.
Подземни водни тела на територията определени
първоначално и допълнително характеризиране

в

ПУРБ

2016-2021–

В ПУРБ (2010 - 2015 г.) са идентифицирани 39 броя ПВТ на територията на
Западнобеломорски район за басейново управление.
Във връзка с установени технически грешки и съобразявайки се със забележките на
Европейската комисия (ЕК), за целите на ПУРБ (2016-2021 г.) за втория планов период
е извършена актуализация на границите на част от ПВТ. Извършена е
„дефрагментация” на ПВТ, като за преочертаване на телата е използвана геоложката
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информация и определените водоносни хоризонти в Република България, съгласно
съставените карти и обяснителни записки към тях.
За целите на ПУРБ (2016-2021 г.) не са очертавани напълно нови ПВТ, но за една част
от тях е извършено сливане и/или разделяне на границите им. Преочертаването на част
от телата поражда съществени промени в сравнение с определените в ПУРБ (2010-2015
г.), изразяващи се в:
•

Изменение на общия брой на телата - от 39 на 38 ПВТ (Таблица 1.3.2.а, Раздел 1,
ПУРБ 2016-2021);

•

Промяна в характеристиките и площите на голяма част от телата.

Предвид етажното разположение на водоносните формации, разчленения релеф и
множеството геоложки формации, в Западнобеломорски район за басейново
управление са формирани всички основни типове подземни води - пукнатинни,
карстови (карстово-пукнатинни) и порови. Водните тела са обособени в следните
типове:
•
•
•
•

Водни тела в алувиалните отложения на реките — 10 бр.;
Водни тела в грабеновидни депресии - 7 бр.;
Водни тела с пукнатинни води - 11 бр.;
Водни тела в райони с карстови басейни, разположени в територии с
разпространение на пукнатинни колектори - 4 бр.;
• Водни тела в самостоятелни карстови басейни - 6 бр.
Всички водни тела са подробно онагледени на картен материал представен в Раздел 1
на ПУРБ до 2021.
В Раздел 1 на ПУРБ до 2021 са дадени актуализираните ПВТ, като те са подробно
описани и характеризирани..
Съгласно Заповед № РД-963/20.12.2006 г. на Министъра на околната среда и водите
след преочертаването, за ПВТ, които пресичат границите на районите на басейново
управление, е извършено присъединяване към съответния от тях, за който те са позначими, като подробно са описани в ПУРБ 2016-2021.

Във втория ПУРБ са описани водните тела, които попадат изцяло в първи хоризонт, т.е.
площта им се разкрива изцяло на повърхността, съответно са и най-уязвими към
антропогенен натиск и замърсяване. Не е идентифицирано нито едно ПВТ попадащо
изцяло в по-долни хоризонти, т.е. без разкрита част на повърхността. Първоначалното и
допълнителното характеризиране на ПВТ е извършено по утвърден национален подход
„Първоначално и допълнително характеризиране на ПВТ”.
Първоначално характеризиране е извършено за всички 38 бр. ПВТ, за оценка на начина
им на използване и степента на изученост, както и за оценка на риска да не постигнат
целите за опазване на околната среда съгласно чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.
Допълнително характеризиране е извършено за ПВТ, за които:
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- При първоначалното характеризиране е установено, че съществува риск да не
постигнат целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за
водите;
- Е необходимо да се извърши точна оценка на риска и да се определят
конкретни мерки за възстановяване и опазване на подземните води;
- Не са в риск, но за които са извършени проучвания и са налични, макар и
непълни данни за допълнително характеризиране.
За ПВТ, които се експлоатират чрез вертикални водовземни съоръжения, съгласно
национално утвърдения подход за „Определяне на надморската височина на водно ниво
при ненарушено от черпене филтрационно поле и надморската височина на
допустимото понижение на водното ниво” е съставена поздробна информация за
водното ниво и допустимо понижение на водното ниво.
Определени са естествени и разполагаеми ресурси на ПВТ, общо за ЗБР и по типове
ПВТ.
Идентифицирана е връзка с повърхностни водни тела. Степента на взаимовръзка и
съответните повърхностни водни тела с които ПВТ са в хидравлична връзка са
представени в Раздел 1 на ПУРБ до 2021.
В териториалния обхват на ЗБР, не са идентифицирани водни екосистеми, зависещи от
ПВТ.
В 27 бр. ПВТ са идентифицирани природни местообитания, зависими от подземните
води.
Трансгранични подземни водни тела
В териториалния обхват на ЗБР към момента на изготвяне на проект на ПУРБ до 2021 е
определено само едно трансгранично ПВТ - „Пукнатинно-Карстови води в
Гоцеделчевски карстов басейн „Тешовски плутон” с код BG4G0001Ptl036. По-голямата
част от трансграничното подземно водно тяло попада във водосбора на р. Места, а помалката във водосбора на р. Струма. Общата площ на тялото е 464,47 km, а площта на
зоната на подхранване е 447,86 km. Водното тяло обхваща югоизточната част на
Пиринския блок, изградено от мрамори (сред тях се срещат гнайси и шисти) и гранити.
Типът на водното тяло е напорно-безнапорен.
За проучване на трансграничните подземни водни тела между Бълагрия и Гърция е
изготвен и изпълнен съвместен проект на БАН и Басейнови дирекции
Западнобеломорски и Източонобеломорски райони. Извършено е събиране и
систематизиране на информация и създаване на геобаза, промяна на граници на ПВТ,
ресурсна оценка и др. Предложени са трансгранични подземни водни тела с нови
граници, които ще се отразят в ПУРБ 2016-2021 г.
Към момента липсват подробни проучвания за изследване възможността от
въздействие върху трансгранични ПВТ, но вероятността за въздействие върху тях от
съседна държава е минимална.
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Няма опасност от въздействия върху ПВТ, определени като трансгранични от наша
страна към съседна държава.

Мониторинг и оценка на състоянието на подземните води
През периода на ПУРБ 2010 - 2015 г. са разработени следните програми за мониторинг
на подземните води: програма за контролен мониторинг на химичното състояние на
водите и зоните за защита на питейните води; програма за количествен мониторинг на
подземните води и програма за мониторинг на нитрати в подземни води.
Химично състояние
Химичното състояние на ПВТ за ПУРБ 2010 - 2015 г. е оценено, като са разгледани
резултатите от измерванията на основни физикохимични замърсители, специфични
химични замърсители и приоритетни вещества, заложени в програмите за мониторинг.
При оценката на химичното състояние за ПУРБ 2010 - 2015 г. не са установени ПВТ в
лошо химично състояние.
За ПУРБ 2016 - 2021 г., оценката на химичното състояние на ПВТ, е извършена
съгласно утвърден подход за оценка на химичното състояние на ПВТ. Оценка на
химично състояние е извършвана само за ПВТ в риск.
Тъй като в ПУРБ 2010 - 2015 г. не са установени ПВТ в риск, съответно и не са
определяни прагови стойности (ПС) на вещества и показатели на замърсяване за нито
едно ПВТ.
За ПУРБ 2016 - 2021 г., във връзка с установяването на ПВТ в риск са определени ПС,
представени в Приложение 4.2.2.а на Раздел 4 на ПУРБ.
Оценката на химичното състояние на ПВТ е извършена, като са използвани данни от
изпълнения в периода 2010 - 2014 г., мониторинг на химичното състояние на ПВТ, от
мониторингови пунктове.
Крайната оценка на химичното състояние за всички ПВТ, е представено подробно в
табличен и картен вид. Само едно ПВТ - „Порови води в кватернер - Струмешница” с
код BG4G000000Q001 е определено в лошо химично състояние. Всички останали ПВТ
са оценени в добро химично състояние.
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Количествено състояние
За оценка на количественото състояние на подземните водни тела в ПУРБ 2010 -2015 г.,
поради липса на достатъчно данни и налична и одобрена методика за оценка, е
използвано направеното към тогавашния момент сравнение по актуални данни между
водочерпенето за всяко ПВТ и неговите естествени ресурси. Резултатите от анализа на
оценката показват, че нито едно подземно водно тяло не е в лошо количествено
състояние.
За оценка на количественото състояние на ПВТ в ПУРБ 2016 - 2021 г. е използван
утвърден подход. Оценка на количествено състояние е правена само за ПВТ в риск.
Крайната оценка на количественото състояние на ПВТ, определени в риск по
количество, показва че от общо 13 бр. ПВТ в риск, 6 бр. са оценени в лошо
количествено състояние.
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Обща оценка по данни от химичното и количественото състояние
Общата оценка на състоянието на всички 38 бр. е направена, като са съпоставени
крайните оценки за химичното и количествено състояние на ПВТ. По-лошата от двете
оценки е определяща и водеща за цялостната оценка на състоянието на всяко подземно
водно тяло. От общо 38 бр. ПВТ, 6 са оценени в лошо състояние (Карта 4.2.3.б, раздел
4).
Определяне на водните тела, за които съществува риск да не постигнат
поставените цели за опазване на околната среда
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Като етап от актуализирането на ПУРБ на ЗБР за втория планов период (2016 - 2021 г.)
през 2014 г. е разработен Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на
водите в Западнобеломорски район (2014 г.). В началото на 2015 г. са актуализирани
границите на подземните водни тела, я резултат на което се наблюдава промяна в
крайната оценка на риска за подземните водни тела да не постигнат заложените за тях
цели.
Извършена е оценка във всички случаи, в които в ПВТ е установен знчим натиск от
черпене, както и в случаите когато водовземане, което не отговаря на критериите за
значимост е разположено в непосредствена близост до: район с установена интрузия на
солени води, замърсено място, участък от ПВТ с установено при мониторинга
замърсяване на подземните води над стандартите за качество определени в
Приложение № 1 към Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните
води, водни и сухоземни екосистеми или повърхностни водни тела и пункт от мрежата
на НИМХ за мониторинг на количественото състояние на ПВТ. От направената оценка,
е констатирано, че в нито едно ПВТ няма установена интрузия на замърсени води.
Чрез понижение на надморската височина на водното ниво при ненарушено от черпене
филтрационно поле е прогнозирано въздействието от изменението на климата. Към
момента на изготвяне на ПУРБ 2016-2021 (Проект) само за 8 бр. ПВТ е определена
надморска височина на водно ниво (НВВН) при ненарушено от черпене филтрационно
поле и е прогнозирано въздействието от изменението на климата.
Резултатите от направения анализ на риска за химичното състояние на ПВТ от
значимия точков и дифузен натиск показват, че няма ПВТ определени в риск от
точкови източници на замърсяване, но са определени 9 броя ПВТ в риск от дифузни
източници на замърсяване.
Общата оценка на риска за непостигане на добро химично състояние на ПВТ показва,
че за 9 от общо 38 броя ПВТ съществува риск.
Окончателната оценка на риска за непостигане на добро количествено състояние на
ПВТ показва, че за 13 от общо 38 броя ПВТ съществува такъв риск .
Мониторинг и оценка на състоянието на зоните за защита на водите
Зоните за защита на питейни води при подземните води са целите ПВТ, от които се черпи вода
за питейно-битово водоснабдяване (средно повече от 10 m3 на денонощие или водоснабдяващи
повече от 50 човека). Определенити са като зони за защита на питейни води 34 от общо 38 бр.
ПВТ. Мониторингът на тези ПВТ се изпълнява интегрирано и е част от програмите за
контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние.

Оценка на състоянието
Оценката на състоянието на зоните за защита на подземните води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване е извършена по теста за „Влошаване на качествата на
подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване” по утвърден
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подход. Направената оценка показва, че всички 34 бр. зони за защита на подземни води,
предназначени за ПБВ са оценени в добро състояние.
Съгласно Заповед № РД-146/25.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за
Западнобеломорски район за басейново управление са определени 2 броя подземни
водни тела, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати от
земеделски източници - BG4G000000Q001 - Порови води в кватернер - Струмешница и
BG4G000000N011 - Порови води в неоген - Струмешница. Резултатите от оценката на
състоянието на подземните водни тела попадащи в нитратно уязвимата зона, показват
превишения на концентрацията на нитрати в подземните води над определените за тях
прагови стойности.
Значими видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху
състоянието на подземните води
На база на събрана, анализирана и обработена информация в Западнобеломорски район
са идентифицирани следните категории натиск върху подземните води: точкови
източници на замърсяване; дифузни източници на замърсяване; водовземане от
подземни води и климатични изменения.
Натиск от точкови източници на замърсяване
В териториалният обхват на Западнобеломорски район няма идентифицирано
разрешено пряко отвеждане на замърсители в подземните води. извършена е подробна
информация за оценката на натиска и разпределението на видовете точкови източници
на замърсяване за всяко ПВТ. Анализът, който подробно е описан в ПУРБ до 2021
показва, че в териториалния обхват на ЗБР няма определени ПВТ, за които натиска от
точкови източници на замърсяване да е значителен
Оценка на натиска от дифузни източници
Извършена е подробна информация за оценката на натиска и разпределението на
видовете дифузни източници на замърсяване за всяко ПВТ. Оценката на натиска върху
подземните водни тела показва, че за 9 броя от общо 38 ПВТ в териториалния обхват на
ЗБР, натиска от дифузни източници на замърсяване е определен като значителен.
Оценка на натиска от водовземане
За оценка на натиска от водовземане върху количественото състояние на ПВТ е
използван одобрения подход „Натиск и въздействие върху количественото състояние
на ПВТ“. За втория планов период е анализирана и обобщена информацията (общо и за
отделни цели на използване на водите) за всяко разрешено водовземане от подземни
води към 01.01.2015 г. Определен е значимия натиск за подземните води по цели
(движещи сили) и общо за всички цели (движещи сили) по ПВТ. За нито едно ПВТ не
са превишени разполагаемите ресурси, но за 8 бр. ПВТ експлоатационния индекс
превишава 40 %. В 5 от тези 8 бр. ПВТ, експлоатационния индекс за определена цел
(движеща сила) е над 40 %, респективно натиска от съответна цел се определя като
значителен за ПВТ.
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В териториалния обхват на ЗБР няма идентифициран натиск от изкуствено подхранване
на подземните води.
Оценка на натиска от климатични изменения
Определянето на натискът от изменение на климата върху подземните води в ПУРБ
2016-2021- Проект не е определян.
2.3. ЗЕМНИ НЕДРА И ПОЧВИ
Характеристика на земните недра на територията на БДЗБР
Геоложкия строеж на Западнобеломорския район за басейново управление попада в
Краещидната инженерногеоложка област.
Докамбрийските метаморфни групи имат най-широко разпространение. Представени са
монотонни свити от различни видове гнайси, мигматити, гнайсошисти, шисти,
лептинити, масивни мрамори с прослойки от шисти; пъстри шисти от гнайси,
амфиболити, шисти прослоени от мрамори, калкошисти.
Най-старите ултраметаморфни групи са представени предимно от гранитизирани
ганйси, мигматити, амфиболити, изграждащи планините Беласица, Огражден и
Малашевска. Около гранитния интрузив на Осоговска планина метаморфитите са
представени от гнайси и амфиболити на Осоговската група.
Магмените гранити и гранодиоритни плутони (с палеозойска и горнокредна
палеогенска свъзраст) заемат обширни пространства в поречията на реките Струма,
Места и Доспат. Те са внедрени сред метаморфни групи и изграждат ядрата на
високите планини Рила, Пирин, Западни Роподи и Осогово.
В Краището и Западосредногорската област са разпространени мезозойските – триаски,
юрски и горнокредни седименти. Сравнително големи площи заемат водоносните
напукани и окарстени средно-горнотриаски варовици, доломитови варовици и
доломити.
По Струмската, Местенската и Доспадската разломни зони са формирани грабеновидни
седименти от басейни. В тях са разположени мощни континентални седименти от
брекчоконгломерати, пясъчници, пясъци, глинесто-песъчливи и глинести седименти с
битумолити и въглища. Образувани са олигоценските Пернишки и Бобовдолски ,
Сухострелски и Брежански въгленосни басейни.
Кватернерната покривка е неравномерно разпределена. В речните легла, заливните и
незаливните тераси, в наносните и поройните конуси, при устията на реките и потоците
и планинските подножия са отложени алувиални и проловиални наноси от чакъли,
валуни и пясъци, с прослойки и почвен покров от песъчливи, наместа и места и блатни
глини. Край планинските подножия са натрупани пролувиални и делувиални,
несортирани, грубоотломъчни скални блокажи, брекчи, пясъци и глинести отложения.
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Характеристика на почвите на територията на БДЗБР
Почвата като компонент на ОС е незаменим, ограничен и практически невъзстановим
природен ресурс, което налага опазването му от вредни въздействия и унищожаване,
както и неговото устойчиво ползване.

Като източник на данни за типа почви е използван слой за цялата страна, изготвен по
проект „Интегрирано управление на водите в Република България“ (JICA). Съгласно
класификацията на ФАО почвените типове, характерни за територията на страната, са
обединени и класифицирани по новата номенклатура. За територията на страната
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почвите са групирани в общо 15 типа почви, като почвите във всеки ордер са с
определени
характеристики,
морфологични
особености,
състав
и
свойства.(Приложение 4- таблица 2.1).
За БДУВ Западнобеломорски район снай-висок % са почвите от типа Лесивирани
почви- 33,44% и тип Кафяви планинско-горски – 33,01%. Характеристиката на тези
почвени типове е представена в (Приложение 4. Съществуващо състояние на
компонентите на околната среда).
Общо от цялата територията, включена в БДУВ Западнобеломорски район,
използваната площ за земеделски нужди е 2 616 751дка, от които обработваемата земя е
1 308 375дка.
Процеса на увреждане на почвите се свързва с необратими загуби на почва вследствие
на протичащите деградационни процеси като резултат от почти всички дейности на
обществото- земеделие, индустрия, урбанизация, транспорт и др.
Програмата за мониторинг е изцяло съобразена с последните изисквания на ЕК и
ЕАОС, с добрите практики в редица европейски страни, както и с националното
законодателство. Пунктовете за мониторинг на почвите са постоянни и са определени в
зависимост от източника и вида на замърсяването.
Наблюденията по І ниво предоставят данни за оценка състоянието на почвите по
следните показатели - тежки метали и металоиди, общ азот, фосфор, органичен
въглерод, активна реакция на почвата (pH) електропроводимост, нитратен азот, общ
въглерод и устойчиви органични замърсители. Наблюденията по ІІ ниво са
ориентирани към регионални проявления на деградационни процеси – вкисляване и
засоляване. Процеси на ерозия - водоплощна и ветрова се наблюдават чрез специално
разработени математически модели за оценка и прогноза. Почвеното запечатване се
оценява на база статистически данни и картиране на земното покритие (проект Корин
Земно покритие). Анализът на данните от Националния доклад за състоянието и
опазването на околната среда 2014г, докладите за състоянието на околната среда за
2014 и 2015г. на РИОСВ Благоевград, Перник и Смолян иотпроведения мониторинг на
почвите по НАСЕМ на териториите, включени в Западнобеломорскирайон за
управление на водите показва, че:
•

Замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди

Основни източници на почвените замърсявания с тежки метали и металоиди са
земеделието, атмосферните отлагания, минните обекти и индустриалните предприятия
в района, както и автотранспорта. В резултат на локалните и дифузни замърсявания на
почвите настъпват трайни промени в състоянието им, а от там и в качеството на
произвежданата продукция.
Резултатите от проведения мониторинг показват следното: пробите от почви от
осемтепункта от територията на Благоевградска област са със съдържание над нормата
по показатели хром, никел (3 пункта), а останалите проби са границата на допустимото
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съдържание. Получените данни са оценени съгласно максимално допустими
концентрации (МДК) от Наредба №3 за нормите за допустимо съдържание на вредни
вещества в почвите, в сила от 12.08.2008 г.
Очистването на почвите е един много дълготраен процес, а резултатите от почвения
мониторинг показват тенденция към задържане замърсяването с никел, хром и арсен и
намаляване спрямо базовото състояние.
•

.Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост

Разработването на находищата на подземни богатства на територията на
Западнобеломорски район на управление на водите се извършва и по двата способа,
което води до нарушаване на терените. Общо нарушените терени от добивната
промишленост, които се нуждаят от рекултивация са приблизително 9 979 дка са
нарушените терени от добивната промишленост и депа на територията на област
Благоевгради общини Кочериново и Рила.
Нарушените територии за възстановяване и рекултивация на кариери, рудници,
насипища, хвостохранилища, депа за отпадъци, свлачища, срутища и други възлизат на
22 593 дка или 0.15% от общата територия на Благоевградска област.
Нарушаване и замърсяване на почвите при разработката на мините и промяна на
радиационния фон в района от бивши уранови мини се отчита с анализиране на проби
от необработваеми почви и дънни утайки в района на мините.
Повечето от анализираните проби показват характерни фонови стойности на
изследваните естествени радионуклиди. Завишени съдържания на радий-226, уран-238и
олово-210 (от 5 до 10 пъти над фоновата стойност) са установени при проби от кариера
„Копитото”, „Вълче дере след хвостохранилището“ и района на завод „Звезда”, при
проба от района на куповото извличане и щолна – 1, както и при шахта -3, шахта –1 и
сорбционния комплекс от обект „Мелник – Сугарево - Златолист” – община Сандански.
Завишени съдържания се наблюдават в районите на обекти – потенциални замърсители
и особено в пробите взети от ликвидираните добивни изработки.
През 2015г. няма приети проекти за технически и биологични рекултивации на
нарушени терени от добивната промишленост на територията, контролирана от РИОСВ
– Благоевград и Перник.
При кариерите за добив на скални материали рекултивацията се осъществява след
пълното изземване на полезното изкопаемо, поради което рекултивационните работи
по време на експлоатация са само частични. При кариерите за добив на пясък има
възможност да се извършва и поетапна рекултивация. След приключване на дейности
по търсене и/или проучване на подземни богатства, титулярите на разрешенията
извършватрекултивация на площите. Фирмите-концесионери имат съгласувани от
МОСВ проекти за рекултивация съгласно които рекултивационните дейности се
изпълняват съпътстващо, с експлоатацията на находището или след приключване на
добива. Титулярите на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства
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извършват рекултивация на нарушените терени, след приключване на
геологопроучвателните работи. Тя се изразява в запълване на отработените
пространства с материали от откривката, предимно глини.
Тенденцията е към намаляване на замърсяването от такива нарушени терени поради
факта, че се осъществява поетапно им закриване и рекултивация. Възстановяването на
нарушените терени се извършва по проекти, съгласувани с МОСВ. Във връзка с
опазването и екологосъобразното използване на земните недра по отношение на
състоянието на компонент „почви” при извършването на дейностите по концесиите за
добив не са допуснати замърсявания на почвите при извършването на добивните
работи и управлението на минните отпадъци.
•

Натиск по отношение запасеност на почвите с биогенни елементи

Запасеността на почвите с биогенни елементи се определя чрез концентрациите на
общ азот, органичен въглерод и общ фосфор, както и съотношението между органичен
въглерод и общ азот. Съдържанието и съотношението на биогенните елементи в
почвата имат пряка връзка с почвеното плодородие и с храненето на растенията.
Съгласно чл.10 (1) от Наредба №4 за мониторинг на почвите са разработени схеми за
мониторинг, включващи параметри на наблюдение. Оценката на запасеността на
почвите се прави в пет степенна скала според съдържанието на орг. С, общ N, P и
съотношението между органичния въглерод и общия азот в почвите (C/N). Стойностите
на наблюдаваните показатели са в рамките на средните за страната. Съотношението
C/N е индикация за благоприятните условия за съществуване и развитие на почвеното
биоразнообразие и за стабилност на структурата на почвите. Резултатите показват
сравнително добри възможности за възпрепятстване на мобилността на замърсителите,
попаднали в почвите.
Усвояването на биогенните елементи е възможно само при наличие на вода, т.е. нивото
на овлажнение на почвите има определяща роля за усвояването на биогенните
елементи. При недостиг биогенните елементи могат да се внесат като торове, но отново
степента на усвояването им е в непосредствена зависимост от наличието на вода в
коренообитаемия почвен слой.
За условията в България е необходимо вземането на спешни мерки за подобряване на
условията на поддържане оптимална влажността на почвата по-продължително време
през вегетационния период чрез прилагане на високотехнологични решения за
напояване. Продължават да са актуални препоръките за преструктуриране земеделието
и специализиране на отделни региони за отглеждане на определени култури при
оптимални условия свързани с техните изисквания и в съответствие с наличните
агроклиматични ресурси и при най-малки допълващи инвестиции.
Натискът по отношение запасеност на почвите с биогенни елементи е от селското
стопанство и от небелансираната употреба на торове.
•

Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита (пестициди)
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Общата констатация за състоянието на съоръженията за съхраняване на негодни и
излезли от употреба пестициди и ПРЗ, разположени на контролираната територия от
БДЗБР е, че не са причина за замърсяване на почвите с продукти за растителна защита.
През последните години са установени трайни положителни тенденции по отношение
на цялостния процес на управление на складовете за излезли от употреба продукти за
растителна защита /забранени, с изтекъл срок на годност и др. пестициди/.
Складовете на територията, контролирана от РИОСВ – Благоевград и Перник са
общинска и частна собственост; състояние е лошо за част от складовете и всички
складове са неохраняеми. Съхранението на препаратите не отговаря на изискваният на
екологичното законодателство в Р България. По смисъла на Закона за управление на
отпадъците тези препарати представляват опасен отпадък. В най лошо състояние са
складовете в с. Раздол, общ. Струмяни, както и тези в община Сандански.
•

Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, включително с
нефтопродукти

През 2015 г. в определените пунктове за мониторинг на тежки метали е проведено и
изпитване по отношение на остатъчни количества органохлорни пестициди,
полихлорирани бифенили и полициклични ароматни въглеводороди в почвите.
Резултатите от изследванията на почвените проби от пунктовете за мониторинг по
НАСЕМ за съдържание на устойчиви органични замърсители, вкл. нефтопродукти не
показват превишения спрямо допустимите норми, което се дължи основно на
промените в българското земеделие през последните години с намалена употреба на
химикали и торове.
•

Засоляване, вкисляване и уплътняване на почвите

През 2014 и 2015 години продължава провеждането на почвен мониторинг –ІІ ниво
„Контрол и опазване на почвите от засоляване и вкисляване” в пунктовете на
териториите от Западнобеломорския район на басейново управление на водите.
Засоляването на почвите е процес, при който се увеличава съдържанието на
водоразтворимите соли в почвата и/или съдържанието на обменен натрий. Резултатите
от изследваните проби от територията на областите Благоевград и Перник показват
отсъствие на засоленост.
Контролът на почвите по показател вкисляване. Вкисляването на почвите е проблем за
обработваемите земи и се проявява в процеса на изветряване на първичните минерали и
се свързва с тяхната хидратация и с излужване на освободените от състава на
кристалните решетки алкалоземни и алкални катиони.
Установено е, че токсичният ефект на киселите почви спрямо растенията се дължи на
високи концентрации на лесно подвижни обменни алуминий, водород, манган и на
йоните на някои тежки метали, които увеличават подвижността си в кисели условия в
почвата. През 2015г. са анализирани проби от почвата от постоянния пункт в
землището на с.Сатовча. Резултатите от анализите на пробите от пункта в землището
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на с. Сатовча не се различават съществено от минали години. Запазва се състоянието
на почви със силно кисела реакция. Пунктът е представителен за плитките канелено
горски почви, разпространени в Разложката и Гоцеделчевската котловини на по-висока
надморска височина /800-900 м./.
През 2015 г. не са изпълнявани проекти и мероприятия за подобряване състоянието на
установените вкислени почви.
Уплътняването на почвите е процес, засягащ основно земеделските земи. Главна
причина е неправилната обработка на земите чрез използване на тежка механизация
при висока влажност на почвите. Процесът на уплътняването на почвите е включен
като заплаха в Европейската стратегия за опазване на почвите. Поради спецификата на
земеделието в страната на този етап няма статистически данни за наличие на процес на
уплътняване на почвите.
•

Ерозия па почвите

Почвите в района на БД Западнобеломорски район са подложени на деградация
вследствие глобалната промяна на климата, повишаването на температурата,
проливните дъждове и дългите засушавания. Ерозията е процес, който механично
уврежда почвите, като унищожава хумусния слой, което води до намаляване на
почвеното плодородие ежегодно. Податливостта на почвите към ерозия изцяло зависи
от климатичните особености, начините на земеползване и земеделските практики.
Причинители на почвената ерозия са водата и вятърът, които механично разрушават и
отнасят почвените частици. Средногодишният интензитет на водоплощната ерозия на
земите със земеделско предназначение варира в зависимост от начините на
земеполване. Най-висока интензивност на ерозионните процеси има в
земеделскитеземи от областите Смолян и Кюстендил между 12,0 и 17,0 t/ha/y. С найвисока интензивност на ерозионен риск са обработваемите земи във водосборите на
Долна Струма - 13,42 t/ha/y, Места - 12,9 t/ha/y.
Мониторинг на ерозионните процеси се извършва от МЗХ чрез математическо
моделиране, оценка и прогноза на ерозионните процеси. За дейностите по проучване и
предотвратяване на почвената ерозия компетентни органи са МЗГ и ДАГ. Оценката на
средногодишните загуби на почва от водоплощна ерозия за дадени климатични,
почвени, топографски и стопански условия се изчислява с помощта на математически
модел, базиран на уравнението UCLE. По този начин е възможно да се
локализирариска от водоплощна ерозия за определена територия; да се оценят загубите
на почва; да се направят анализи и прогнози в зависимост от конкретни нужди.
За разлика от водоплощната ерозия, която е характерна за планински и хълмисти
условия, ветровата ерозия се проявява главно при големи и открити равнини предимно обезлесени.
Наблюдението на интензитета и размера на площите, подложени на ерозия се извършва
от ИАОС към МОСВ. РИОСВ - Благоевград извършва превантивен и последващ
контрол на инвестиционни предложения и обекти, при които има опасност от проява на
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ерозионни процеси. През 2015 г. не са финансирани проекти против ерозията и не са
известни такива, които се изпълняват на контролираната от РИОСВ – Благоевград и
Перник територии.
Свлачища
Свлачищата нанасят щети върху инженерната инфраструктура и облика на територията
във всички области в страната. Проявата или активизирането им се дължат, както на
природни (особености в цялостното геолого-тектонско развитие и морфология на
районите; интензивност на валежите; морска абразия, щормови вълнения, ерозия,
изветрителни процеси и др.), така и на техногенни фактори (въздействия в резултат на
човешка дейност – извършване на дълбоки изкопи, прокарване на пътища, добив на
полезни изкопаеми, претоварване на горната част на терена от насипи или ново
строителство; състояние на изградените ВиК мрежи и експлоатацията им в
потенциално-опасни свлачищни райони и др.).
Тенденцията и през 2014 г. е за увеличаване броя на свлачищата и засегнатите
територии.
За периода 2005 – 2014 г. се наблюдава тенденция за увеличаване броя на свлачищата и
засегнатата териториякато проявата на свлачищна активност е основно през пролетния
сезон след снеготопене и след интензивни валежи. От регистрираните 1 865 бр.
свлачища, 1 168 свлачища са в урбанизирани територии. Останалите 697 свлачища са
разпространени по републикански и общински пътища, и частично в земеделски и
горски територии.
482 бр.са свлачищата в областите София-град, София-област, Перник, Кюстендил,
Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково (25 нововъзникнали през 2014 г.).
Поради промените в климата и регистрираните през последните години валежи от дъжд
през зимния сезон се наблюдава тенденция на увеличаване на свлачищната активност
през зимните месеци (януари и февруари), както и увеличаване на свлачищната
активност като цяло спрямо предходната година.
•

Промяна предназначението на земята от земеделска за неземеделски цели

Една от основните цели поставени в "Пътната карта за ефективното използване на
ресурсите в Европа" (COM(2011) 571) е значително намаляване темповете на усвояване
на земята.Промяната на предназначението на земята от земеделска за неземеделски
цели епроблем, който има пряко значение за опазване на почвите от нарушаване
изамърсяване и водещо до почвено запечатване. Почвеното запечатване е
средосновните екологични индикатори от списъка на Европейската агенция по
ОС(ЕАОС) при оценяването на загубите на земи. Проблемът касае почви, използвании
трайно застроени за селищно изграждане, търговско, промишлено иинфраструктурно
строителство.Няма публикувани данни за променено предназначение на земеделски
земи за неземеделски нужди за територията на Западнобеломорски район за управление
на водите.
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2.4. ЛАНДШАФТ
Съгласно класификационната схема на ландшафтите в България (Петров. П, География
на България, 1997 г.), изготвено въз основа на класифицирането на Природно териториалните комплекси в България, ландшафтната система включва 4 класа
(равнинни, междупланински равнинно-низинни, котловинни и планински ландшафти)
и техните 13 типа, 30 подтипа и 77 групи ландшафти. В разглеждания
Западнобеломорски район, съгласно класификационната схема на ландшафтите в
България се срещат ландшафти от класовете равнинни, котловинни и планински
ландшафти. В Западнобеломорски район преобладават ландшафтите от котловинен и
планински тип.
От клас Котловинни ландшафти се срещат следните типове и групи ландшафти:
•

Тип ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и лесо ливадно-степни
котловинни дъна.
- ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланинските котловини върху
неспоени кватернерни наслаги с висока степен на земеделско усвояване;
- ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланинските котловини с
палеогенни и неогенни песъчливо-глинести наслаги и с висока степен на земеделско
усвояване;
- ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланински котловини с
плиоценски песъчливо-глинести наслаги и с висока степен на земеделско усвояване;
- ландшафти на ливадно-степните дъна на вътрешнопланински котловини с
неспоени кватернерни наслаги и с висока степен на земеделско усвояване

•

Тип ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо- ливадно-степни
котловинни дъна.
- Ландшафти на лесо-ливадно-степните възвишения от масивни и метаморфни
скали сред равните дъна на междупланинските котловини със сравнително малка
степен на земеделско усвояване;
- ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланински котловини с неспоени
кватернени наслаги и с висока степен на земеделско усвояване;
- ландшафти на лесо-ливадно-степните възвишения сред равните дъна на
междупланински котловини от масивни и метаморфни скали със сравнително малка
степен на земеделско усвояване;
- лесо-ливадно-степните възвишения сред дъната на вътрешнопланински
котловини от масивни и метаморфни скали със сравнително малка степен на
земеделско усвояване

От клас Планински ландшафти се срещат следните типове и групи ландшафти:
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•

Тип ландшафти на умереновлажните планински гори. От този тип се срещат
няколко ландшафтни групи:
- ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху масивни и
метаморфни скали;
-

ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху варовикови скали;

- ландшафти на високопланинските редки и нискостеблени гори върху
интрузивни скали;
- ландшафти на високопланинските редки и нискостеблени гори върху
кристалинни шисти и гнайси;
-

ландшафти на високопланинските редки и нискостеблени гори върху мрамори;

- ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори върху мрамори и
варовици;
- ландшафти на нископланинските
кватернерни наслаги;

субколхидски

гори

върху

неспоени

- ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори върху
безкарбонатни седиментни скали;
- ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори върху
масивни и метаморфни скали;
- ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори върху
варовикови скали
-

ландшафти на високопланинските иглолистни гори върху интрузивни скали;

-

ландшафти на високопланинските иглолистни гори върху вулкански скали

- ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори върху мезозойски и
палеогенни глинесто-песъчливи наслаги със сравнително малка степен на
земеделско усвояване;
- ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори върху метаморфни
скали със сравнително малка степен на земеделско усвояване;
•

Тип ландшафти на високопланинските ливади.
-

Ландшафти на високопланинските алпийски ливади върху интрузивни скали;

- Ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти върху
кристалинни шисти и гнайси;
- Ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти върху
флувиоглациални наслаги;
-

Ландшафти на високопланинските алпийски ливади върху интрузивни скали;
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- Ландшафти на високопланинските алпийски ливади върху кристалинни шисти и
гнайси;
•

Ландшафти на високопланинските алпийски ливади върху мрамор

Тип ландшафти на голите планински скали:
- Ландшафти на планинските скали и сипеи в структурно-ерозионен релеф от
карбонатни скали;
- Ландшафти на планинските скали и сипеи в структурно-ерозионен релеф от
карбонатни скали

•

Тип ландшафти на планинския открит (гол) карст
- Ландшафти на планинските скали и сипеи в реликтно-глациален релеф върху
гранити и гнайси
- Ландшафти на планинските скали и сипеи в реликтно-глациален релеф върху
мрамори;
- Ландшафти на умерено влажния планински открит карст в метоморфозирани
варовици и ландшафти на суб средиземноморския планински открит карст в
седиментни карбонатни скали.

В разглеждания Западнобеломорски район се намират два национални парка – НП
„Пирин“ и НП „Рила“. Национален Парк “Пирин” (403,560 км2) е с алпийски характер
на ландшафтите, с наличие на 75 бр. върхове над 2000 м, 35 бр. циркуси и 186 бр. езера.
Горите заемат 38% от парковата територия със значително преобладаване на
иглолистните видове, от които преобладават чистите насаждения. Поради голямото
значение на парка за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на
България, той е включен в списъка на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на
световното природно и културно наследство.
На територията на Западнобеломорски район се намират и природните паркове
„Витоша“, „Рилски манастир“ и „Беласица“. Природен парк “Витоша” (26 606,6 ха) е
първият природен парк обявен в България. Типични за ландшафта на парка са
каменните реки и сипеите в резултат на специфичните изветрителни процеси на
геоложката основа. В неговите граници се намират резерватите Бистришко бранище и
Торфено бранище. На база изградена инфраструктура и провежданите
благоустройствени мероприятия се създават отлични условия за отдих, туризъм, ски
спортове, езда, колоездене, алпинизъм и други форми на рекреация.
Природен парк “Рилски манастир” (27 370,7ха) обхваща горната част на водосбора на
река Рилска и целия водосбор на река Илийна. Характерни ландшафти са срутищата,
сипеите и сипейните конуси, скалисти върхове с дълбоки циркусни гнезда под тях,
стръмните улеи, придружени от каменопади. В резултат на екзарационната дейност са
се образували 26 ледникови езера. В границите на парка попада резервата
Риломанастирска гора, както и самият Рилски манастир. Паркът има важно значение за
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развитието на туризма, като през него минават много туристически маршрути от
локално, национално и международно значение.

2.5. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, ФЛОРА, ФАУНА
2.5.1.
ФЛОРААКТУАЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
ФЛОРАТА
РАСТИТЕЛНОСТТАНА
ТЕРИТОРИИТЕ,
ПОПАДАЩИ
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН НА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

И
В

Съгласно геоботаническото райониране на България (по Бондев, 1997 г.)страната се
поделя на три области (Европейска широколистна горска област,Евроазиатска степна и
лесостепна област и Средиземноморска склерофилна горскаобласт) с 5 провинции, 28
окръга и 80 района. В разглеждания район за басейново управление на водите се
срещатследните флористични елементи:
1. Илирийска (Балканска) провинция
•

Софийски окръг

Поделя се на четири геоботанически района: Софийски, Чепънско-Завалски, ГраовоЧерногорски и Конявско-Земенски. Окръгът е характерен с разнообразна флора и
растителност, което се дължи на многообразието на едафични условия.
Обхваща Софийското поле, териториите на запад и изток от него (до границата със
Сърбия между Западна Стара планина, Вискяр и Завалска планина; Пернишкото и
Радомирското поле, както и ниските части на всички ограждащи планини.
Този район е интензивен земеделски и промишлен център, силно повлиян и изменен
биотично. В растителната покривка доминират тревисти съобщества, а неголемите
горски формации са главно мезофитни габърови и горунови гори от средноевропейски
тип.Установяват се също останки от някогашни гори от космат дъб (Quercuspubescens),
летен дъб (Quercusrobur), клен (Acercampestre), шестил (Acerplatanoides), явор
(Acerpseudoplatanus), бряст (Ulmusminor), едролистна липа (Tiliaplatyphyllos), черна
елша (Alnusglutinosa), а по периферията на Софийската котловина и при Радомир - и от
черен бор (Pinusnigra).
Ендемични видове са Verbascum jordanovii (йорданов лопен) и Dianthus urumoffii
(урумов карамфил), а само тук се срещат у нас редките видове Fritillaria meleagroides
(шахматовидна ведрица; евросибирски вид), Rubus macrophyllus (едролистна къпина) и
Trifolium rubens (рубинова детелина). Наскоро са изчезнали холопалеарктичният вид
Hammarbia paludosa (блатна хамарбия) и видовете Aldrovanda vesiculosa (алдрованда) и
Caldesia parnassifolia (парнасиеволистна калдезия).
Известни у нас само в този окръг (Софийско-Радомирско) са: Carex disticha (двуредна
острица; евросибирски вид),Hypericum boissieri (боасиерова звъника; балкански
ендемит),Polygala hospita (банатска телчарка; Балкански полуостров), Crocus variegatus
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(пъстър минзухар), Helocharisa cucularis (иглеста блатница; Холарктика), Potamogeton
gramineus (треволистен ръждавец; Холарктика).
•

Западнобългарски граничен планински окръг

Поделя се на шест геоботанически района: Знеполски, Лисецко-Каменицки, Осоговски,
Влахински, Малешевски и Огражденски. Разпространени са около 65 вида балкански
ендемита, 4 вида български ендемита - разнолистен лопен(Verbascum anisophyllum),
урумово
лале (Tulipaurumoffii)и
др.
Преобладават
гори
от
мизийски
бук(Fagussylvaticasubsp. moesiaca), обикновен горун(Quercus dalechampii),цер(Quercus
cerris),благун(Quercus frainetto), на отделни места и иглолистни гори.
•

Витошки окръг

Поделя се на пет геоботанически района: Витошки, Лозенски, Плански, Верилски и
Люлински. Налице са алпийски и арктоалпийски елементи. Горите са главно от бук и
габър, а в по-високите части от смърч и бял бор (в Плана - и групи от черен бор). Във
високопланинския храстов подпояс на Витоша се развиват частично клекови
съобщества.
От иглолостните видове са разпространени смърч(Piceaabies), бял бор(Pinussylvestris),
клек(Pinusmugo), хвойна(Juniperuscommunis), а
от широколистните видове
бук(Fagussylvatica),
послабо
горун(Quercusdalechampii),габър(Carpinusbetulus),благун(Quercusfrainetto),
цер(Quercuscerris).
Ендемит е Verbascumurumovii (урумов лопен), а срещащи се единствено тук у нас са
видовете Carexheleonastes (торфена острица) и Pyrolarotundifolia (кръглолистнамурава).
Само на Витоша в България е разпространен видът Festucarubra (червена власатка).
•

Рилски окръг

Поделя се на три геоботанически района: Източнорилски,
Западнорилски. Растителната покривка е разнообразна.

Южнорилски

и

Този окръг е най-високата и монолитна планинска система в България и включва
средните и високите планински части на Рила. Той се отличава рязко от останалите
подрайони с няколко особености. Преди всичко има най-ясно изразен
умереноконтинентален планински климат. Освен това в неговия състав влиза
планината с типично развит алпийски пояс и най-силно засегнати от плейстоценските
заледявания.
Биотата се характеризира с много висок процент студеноустойчиви и
студенолюбивихоларктични, севернопалеарктични, европейски и планински видове,
глациални реликти и неоендемити. Известни са още редица терциерни реликтни
видове, някои от които са ендемични или субендемични.
Главните широколистни горски формации са съставени от бук, а иглолистните - от
смърч и бял бор и по-рядко от ела.
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Този окръг е много богат на собствени ендемити. При това те са разпространени над
1000 m н. в. и в повечето случаи имат характер на ледникови реликти и неоендемити.
Ендемити са Violaorbelica (рилска теменуга) и Veronicakellererii (келерерово
великденче), Violarhodopaea (родопска теменуга) и Veronicarhodopaea (родопско
великденче).
Ендемити на Рила са Primuladeorum (рилска иглика),
(павловскошапиче) и Verbascumjankaeanum (янкиев лопен).

Alchemillapawlowskii

В специфичната високопланинска или хладнолюбива, предимно ледниково-реликтна
флора на този окръг се срещат много видове, като холарктичните видове:
Lepidotisinundata (блатен плаун), Diphasiumcomplanatum (сплескан плаун), Isoеtessetacea
(езерен шилолист),Athyriumalpestre(алпийска женска папрат), Carexrupestris (скална
острица), Sileneacaulis (безстъбленоплюскавиче), Juncustriglumis (триципестадзука),
Sibbaldiaprocumbens (разпростряна сибалдия), Bartschiaalpina (алпийска язовка),
Saxifragaaisoides (жълта каменоломка); европейско-сибирските видове Sparganiumaffine
(сходна ежова главичка), Salixhastata (копиелистна върба), Petrorhagiaalpina (алпийска
мантийка), Saxifragaandrosacea (оклоповакаменоломка), Ribesnigrum (черно френско
грозде) и др.
В най-високите части е формирана алпийска и аркто-алпийска растителност. На места е
формирана
склно-сипейна
растителност
от
каменоломки
(Saхifragasp.div.)Субалпийскияй пояс е с добре изразена формация на клека
(Pinusmugo) планинска елша (Alnusviridis), върби (Salixcarpeta, S. сinerea, S. silesiaca) и
др.
•

Родопски окръг

Поделя се на три геоботанически района: Дъбрашки, Баташки и Чернатишки;
Доминират формациите на бук и мизийския бук, горун. Участват и габър, явор, шестил,
воден габър и др. На много места се срещат и смесени гори - иглолистни и
широколистни. В окръга се срещат над 90 вида балкански ендемити, над 50 илирийски
вида, над 30 македоно-тракийски.
Само в този окръг у нас се срещат терциерните реликти Cypripediumcalceolus (венерина
обувка; Западни Родопи; евразийски вид) и Goodyerarepens (пълзяща гудиера; Западни
Родопи; холарктичен вид).
•

Пирински окръг

Поделя се на два геоботанически района: Севернопирински и Средно-и южнопирински.
В иглолистния пояс доминират формациите на смърч(Piceaabies), бял
бор(Pinussylvestris), бяла мура(Pinuspeuce), по-слабо на черния бор (Pinusnigra) и
черната мура(Pinusheldreichii).От широколистните са разпространени предимно горите
от бук. Срещат се над 80 вида балкански ендемити.
Най-голям е броят на пиринските ендемити. Някои от тях са Poapirinica (пиринска
ливадина), Festucapirinica (пиринска власатка), Carexpirinensis (пиринска острица),
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Arenariapirinica (пиринска песъчарка), Papaverdegenii (пирински мак), Arabisferdinandicoburgii
(пиринска
гъшарка),
Brassicajordanoffii
(пиринско
зеле),
Alchemillapirinica(пиринско шапиче), A. bandericensis (бъндерицовошапиче),
Oxytropisurumovii (урумовокситропис), Heracleumangustisectum (пирински девисил),
Galiumstojanovii (стояново еньовче), Thymusperinicus (пиринска мащерка),
Verbascumdavidovii (давидов лопен), Rhinanthusjavorkae (яворковаклопачка),
Erigeronvichrensis
(пиринска
злолетица),
Asyneumakellererianum
(асинеума),
Hieraciumstefanoffii (стефановарунянка).
Освен това само в този подрайон и в Славянка са разпространени гори от черна мура
(Pinusheldreichii). Докато буковите и смърчовите съобщества и тези от бял бор имат
типично средноевропейски и бореален характер, то съобществата от черна мура и черен
бор са преходносредиземноморски.
2. Македоно-Тракийска провинция
Растителната покривка е разнообразна, представена преди всичко от ксеротермни
видове –благун(Quercusfrainetto), цер(Quercuscerris), космат дъб(Quercuspubescens),
виргилиев дъб (Quercusvirgiliana)и келяв габър(Carpinusorientalis). Към провинцията се
отнасят 8 геоботанически окръга.
•

Местенски окръг

Поделя се на два геоботанически района: Гоцеделчевски и Разложки. Тук са
разпространени ксеротермни гори от благун(Quercusfrainetto) и космат
дъб(Quercuspubescens), а в по-северните части - ксеромезофитни горски ценози от
горун, габър, мизийски бук, черен бор, воден габър(Ostryacarpinifolia).
•

Славянопланински окръг

Не се поделя се на райони. Обхваща планината Славянка. Флората и растителността на
Славянка се определя както от южния климат, така и от варовитата структура.
Над преходносредиземноморските гори са разпространени формации от бук, черна
мура, черен бор, ела и др. На места наред с черния бор (над 1000 m н. в.) се срещат
субмедитерански видове, като келяв габър, космат дъб. Има и червена хвойна. Черната
мура е развита във формации между 1500 - 1700 и 1900 m н. в., които са и горната
граница на гората в планината. Във високопланинския пояс липсват съобщества от клек
(намирани са единични храсти). Характерни там са ценозите на балканския
зановец(Chamaecytisusabsinthioides) и гладката острица(Carexlaevis).
Ендемизмът във флората е доста висок. Ендемични за високите части на планината са
Sedumzollikoferi (цоликофероватлъстига), Crepisschachtii (шахтова дрипавка),
Rosaparilica (парилска шипка), Convolvulussuendermannii (зюндермановаповетица) ,
Pastinacaargyrophylla (сребролистенпащарнак).
Много балкански ендемити имат свое единствено находище у нас в Славянка. Между
тях
са
например
Danthoniastrumcompactum
(сбит
овесец),
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Dianthusdrenovskianus(дреновскиев карамфил), Malcolmiaangustifolia (иглолистна
малколмия), Violadelphinantha (дългошпореста теменуга), V. speciosa (прекрасна
теменуга), Galiumprocurrens (низбягващо еньовче), Herniariaolympica (олимпийско
изсипливче) и др.
Славянка е едно от малкото находища у нас на растения с медитеранския произход като
Centaureaparilica,
Chondrillaurumoffii
(урумовкривец),
Convolvulusboissieri,Pulsatilaslavjankae,
Erysimumdrenovsky,
Drabaathoa,
Fritillariadrenovskyi, Petkoviaorphanidea, Colchicumdorfleri, Sideritesscardica и др. Тези
видове свързват Славянка флористично с Южен Пирин.
•

Беласишки окръг

Не се поделя се на райони. Горната част е изградена от букови гори, а по-ниските от
гори от обикновен кестен. Има и елови гори.
Наред с наличието на средиземноморски таксони, в района се установява и друга
особеност. Тук се срещат много терциерни реликти и палеоендемити, което го
характеризира като част от една важна южна рефугия, допринасяла за оцеляването на
топлолюбива флора и фауна през плейстоцена.
Средиземноморски и субсредиземноморски видове цветни растения разпрастранени в
района
саColuteaarborescens
(плюскач),
Lagoeciacuminoides
(лагеция),
Phyllirealatifolia(грипа), Trifoliumsubterraneum (подземна детелина), T. speciosum
(красива детелина), Rubussanguineus (кървава къпина), Pistaciaterebinthus (кукуч),
Cistusspp. (памуклийка, лавдан, тамянка), Pyrusamigdaliformis (бадемовидна круша),
Ranunculuschius(хиопско лютиче) и др.
•

Горнострумски окръг

Поделя се на два геоботанически района: Благоеврадски и Кюстендилски. Доминират
космат и виргилиев дъб, благун, цер, на места воден габър. Срещат се храсталаци от
червена хвойна и драка.
Горските съобщества са съставени от горун, космат дъб и виргилиев дъб (често с
участие на келяв габър), от благун и от благун и цер. Като вторични съобщества се
развиват формации от келяв габър, драка, червена хвойна и някои ефемери и
ефемероиди. От юг към север делът на средиземноморския елемент в растителната
покривка намалява. Някои от главните му представители в подрайона са кървавата
къпина, плюскачът, подземната детелина, кукучът, червената хвойна.
Единствено в този окръг у нас се срещат редките видове Polypodiumaustrale (южна
сладка папрат), Centaurearupestris (скална метличина), Campanulaversicolor
(променливоцветна камбанка), Trifoliumphysodes (мехуреста детелина).
•

Среднострумски окръг

Поделя се на три геоботанически района: Кресненски, Сандански и Петрички.
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Този окръг е най-богат (особено струмската част на юг от Кресна) на
средиземноморски растения в България, тъй като в него средиземноморското
климатично влияние, проникващо по Струмската долина, е най-силно.
От всички средиземноморски растения, разпространени у нас най-показателна роля за
средиземноморското влияние в района има пърнарът (Quercuscoccifera). Този единствен
в
България
вечнозелен
дъб
има
първостепенно
участие
в
източносредиземноморскитемаквиси. Поради това и съобществата, в които участва
(единствените му находища у нас се намират в този подрайон), най-силно наподобяват
маквисите. Освен пърнара други средиземноморски растения, разпространени в
подрайона, са Osyrisalba (озирис), кървавата къпина, кукучът, грипата, Periplocagraeca
(гърбач), Asparagusacutifolius (бодлива зайча сянка). Средиземноморските видове
растения, които у нас се срещат само в Струмско-Местенскияподрайон, са много.
Някои от тях са Dracunculusvulgaris (дракункулус), Amygdaluswebbi (уебов бадем),
Lamiumbifidum (раздвоенолистна мъртва коприва), Crassulatillaea (дебололист),
Silenegraeca (гръцко плюскавиче), Ephedracampylopoda (катерлива ефедра).
Горската растителност е ксеротермна– предимно космат и виргилиев дъб. Срещат се
гори от келяв габър и вторична храстова растителност - червена хвойна, драка, и др.
най-характерно е участието на средиземноморски видове като: дървовидна хвойна
(Juniperusexselsa),
червена
хвойна
(Juniperusoxycedrus),
източен
чинар
(Platanusorientalis), грипа (Phyllirealatifolia), пърнар (Quercuscoccifera) и др.
2.5.2. ФАУНА- АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАУНАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ,
ПОПАДАЩИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН НА БАСЕЙНОВО
УПРАВЛЕНИЕ
Фауната в района се отнася към два много различни зоогеографски района: СтрумскоМестенския и Рило-Родопския район.
•
Струмско-Местенският район обхваща средните течения на реките Струма и
Места и тук фауната е с подчертан южен тип на разпространение. Значителен брой
средиземноморски видове се наблюдават тук. От безгръбначните животни това са 44%
от бръмбарите хоботници, 47% от мравките, 53% от полутвърдокрилите и 55 % от
ципокрилите насекоми. Сред гнездящите птици средиземноморските видове са 26.5%
или значително повече, отколкото в който и да е друг зоогеографски район. В този
район попадат най-високите планини Рила и Пирин. Тук евросибирските и европейски
видове значително преобладават над средиземноморските.
•
Рило-Родопският район е характерен с високия ендемизъм. Най-много
ендемични безгръбначни са познати от Пирин. За няколко вида територията на парк
„Пирин” е убежище от международно значение – мечки, вълци и балканска дива коза.
Фауната в тези най-високи наши планини е представена от видове характерни за
иглолистния горски пояс. Това са предимно студоустойчиви фаунистични видове.
Доминират горските видове от всички фаунистични таксони и по-конкретно тези
свързани с иглолистния горски пояс. Евросибирските видове преобладават над
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топлолюбивите и медитерански видове. Към този момент на територията на
Национален парк "Пирин" са установени около 2090 вида и подвида безгръбначни
животни (паяци, многоножки, насекоми, охлюви и др.). В това число са включени 294
редки вида, 216 ендемита, 176 реликта и 15 вида присъстващи в световни и европейски
списъци на застрашените видове. От гръбначните животни се срещат 247 вида. Това
включва 6 вида риби, 8 вида земноводни, 11 вида влечуги, 159 вида птици, 45 вида
бозайници.
Фауната на Рила също не отстъпва по богатство и разнообразие. Много видове са
включени в Червената книга на България. Фауната на парк „Рила” е сравнително богата
на представители на животинския свят с характерни представители на евросибирския и
европейския тип фауна. Преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и
Северна Европа. Континенталният климат е причина за голямото разнообразие на
животински групи като земноводните, докато влечугите са доста по-слабо представени.
Ендемити сред надземната фауна почти липсват. Орнитофауната е характерна за пояса
на дъба и е съставена най-вече от такива видове, придържащи се към
селскостопанските, горските и крайселищни територии, където намират изобилие от
храна. Наличните животински видове са представени от различни видове дребни
гризачи, някои хищни бозайници, прилепи, широко разпространени видове от
влечугите, пойни птици и са свързани най-вече с трофичната база за тяхното
изхранване.
2.5.3. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
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Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие,
екосистемите и естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или
забележителни обекти на неживата природа.
Към защитените територии (съгласно глава трета от Закона за защитените територи ЗЗТ) в Западнобеломорски район, които включват опазване на местообитания на
животински и растителни видове се отнасят 2 бр.национални паркове (голяма част от
национален парк “Рила”, национален парк “Пирин”), 3 природни паркове, 14бр.
резервати, 4 бр. поддържани резервати, 56бр. защитени местности, 37бр. природни
забележителности.
Защитените територии се разделят на следните категории:
Национални паркове
За национални паркове се обявяват територии, в чиито граници не попадат населени
места и селищни образувания и които включват естествени екосистеми с голямо
разнообразие на растителни и животински видове и местообитания, с характерни и
забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Националните паркове се
78

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ПУРБ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН 2016-2021

управляват за поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата
природа, за опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите, за
предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни
дейности, както и за създаване на предпоставки за развитието на туризъм,
екологосъобразен поминък на населението и други дейности.
В националните паркове се забраняват:
•

строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни
нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на
управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации,
ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;

•

производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни
дейности в горите, земите и водните площи;

•

извеждане на голи сечи;

•

използване на изкуствени торове и други химични средства;

•

внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;

•

паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата;

•

събиране на билки, на диворастящи плодове и на други растения и животни на
определени места;

•

събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;

•

нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните
брегове и прилежащи територии;

•

дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на
животинските видове;

•

спортен риболов и риборазвъждане на определени места;

•

замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;

•

бивакуване и палене на огън извън определените места;

•

намеса в биологичното разнообразие;

•

събиране на редки, ендемични, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;

•

други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и
плана за управление.

В Западнобеломорския район за бесейново управление попадат два Национални парка:
Национален парк „Пирин“ и част от Национален парк „Рила“.
Таблица 2.5.3.1 Национални паркове
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Национален парк

Обявен със заповед

Пирин

№ 3074 от 08.11.1962 г. на ГУГ

Рила

№ 114 от 24.02.1992 г. на МОС

Национален парк „Пирин“: Обявен на 8 ноември 1962 год. Като Народен парк
"Вихрен", с площ 6736 ха, включващ алпийската част на Пирин между басейните на
реките Бъндерица и Демяница. През следващите години претърпява различни промени
На 30 септември 1974 год. - Министерство на горите и опазване на околната среда
преименува парка в Народен парк “Пирин", като площта му е 26 413 ха. На 15 октомври
1999 год. МОСВ, прекатегоризира Народен парк "Пирин" в Национален парк "Пирин".
Сега територията на парка е 40 356 ха.
В националния парк се намира резервата "Баюви дупки”, обявен на На 29 януари 1934
год. - със специално Постановление на Министерство на земеделието и държавните
имоти. През 1977 год. той е включен в списъка на биосферните резервати към
Програмата на ЮНЕСКО "Човек и биосфера". На 26. 08. 1994 год. се обявява резерват
"Юлен", с площ 3156.2 ха.
Поради своя неповторим природен комплекс, от 1983 год. Национален парк "Пирин" е
включен в Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство на
ЮНЕСКО.
Национален парк „Рила“:Той e обявен през 1992 год. и заема площ от 81046,0 ha. Той
e най-големия в България и един от най-големите европейски паркове. В парка има 4
резервата – „Парангалица“ с площ 1509 ha, „Централен Рилски“с площ 12393,7 ha,
„Скакавица“ с площ 70,8 ha и „Ибър“ с площ 2248,6 ha. Резерватите съответстват на Іва категория защитени територии по МСОП (IUCN). Всички резервати в България
съответстват на І-ва категория защитени територии, съгласно Международния съюз за
защита на природата (IUCN). Резерватите „Парангалица“ и част от „Централен Рилски“
са обявени като биосферни резервати по програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО.
Природни паркове
За природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с
многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с
характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.
Природните паркове се управляват с цел поддържане на разнообразието на
екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях, предоставяне на
възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности,
устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционни
форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на туризъм.
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За разлика от националните паркове, в границите на природните паркове може да има
населени места, селищни образувания и курорти, както и да се осъществяват
производства и дейности, които не замърсяват околната среда.
Трябва да се отбележи, че защитените територии от други категории, попадащи в
границите на природните паркове, запазват режимите си, определени със заповедта за
обявяването им.
В Западнобеломорския район за бесейново управление попадат три Природни парка:
„Беласица“, „Риломанастирска гора“ , „Витоша“ – част;
Таблица 2.5.3.2. Природни паркове
Природeн парк
Витоша
Рилски манастир
Беласица

Обявен със заповед/Постановление
№ 15422 от 27.10.1934 г. на МНС и № РД 349 от
14.07.2000 г. на МОСВ
№ 407 от 09.02.1966 г. на МГГП и № РД 310 от
26.06.2000 г. на МОСВ
№ РД 925 от 28.12.2007 г. на МОСВ

Природен парк „Витоша“. Той е първият парк в България и на Балканския
полуостров. Обявен е една година след Лондонското определение за национални
паркове. През 1936 г., под влияние на Съюза за защита на природата – инициатор и за
обявяването му, е изготвена и обнародвана Наредба – закон за защита на родната
природа, според която паркът не е вече национален, а народен. По инициатива на
Съюза за защита на родната природа високата част на планината – владение на
държавата, е обявена за Народен парк – Протокол № 6/02.02.1933 г. на Постоянния
горски съвет и постановление III А-15422/1934 г. на Министерство на земеделието и
държавните имоти. Тогавашната му площ е 6 410 ха и се състои от три главни части:
•
•
•

иглолистен резерват (бранище) – 759,9 ха, образуван от естествени смърчови
насаждения, примесени с бял бор, бяла мура, клек, бреза;
торфен резерват (бранище) – 166 ха, включващ и вододайната зона на Софийския
водопровод;
останалата част на парка има площ 5 502,3 ха.

Понястоящем в природния парк се намират два резервата – „Бистришко бранище“ и
„Торфено бранище“.
Природен парк „Рилски манастир“ е един от най-големите природни паркове в
България с площ 25253,2 хектара, намиращ се в община Рила и обхващащ средно- и
високопланинските части (750–2713 m надморска височина) на западния дял на Рила,
включващ гори, планински ливади и алпийски местности. Паркът е вторият найпосещаван природен парк в България след Природен парк „Витоша“. „Рилски
манастир“ е създаден през 1992 година като защитена територия в рамките на
новооснования Национален парк „Рила“. През 2000 година е изваден от неговия състав,
за да се даде възможност Рилският манастир да възстанови собствеността си върху част
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от своите недвижими имоти (земите в националните паркове са изключителна
държавна собственост). Днес по-голямата част от територията на парка е собственост
на манастира.
На територията на парка се намира резерватът Риломанастирска гора с площ 3 665
хектара. Най-високата точка в природния парк е връх Рилец с височина 2713 метра.
Горите заемат 16370 хектара от площта на парка, от които 3665,7 ха в резерват
„Риломанастирска гора“. Средната възраст на горите е 99 години с общ запас от 1 965
140 m³ и годишен прираст от 21 354 m³.
Най-разпространените видове са:
• бук – 21,6%;
• клек – 17,4%;
• смърч – 16,7%;
• бял бор – 14,6%.
В парка има и площи с ела, бяла мура, зимен дъб, бреза и в по-малка степен –
трепетлика, елша, явор, череша, офика, липа, бряст, ясен, леска, тис и др.
На територията на парка са установени 1400 вида висши растения, 38,88% от висшата
флора в България. 80 вида растения са вписани в „Червената книга на Република
България“.
В Природен парк „Рилски манастир“ са установени около 2 600 вида безгръбначни
животни и 202 вида гръбначни животни. Гръбначните животни са:
•

122 вида птици (30,1% от орнитофауната на България), например белоглав лешояд,
картал, царски орел и малък орел;
• 52 вида бозайници, от които 15 вида прилепи (Chiroptera) – 50% от видовете
прилепи в България и 45% от видовете в Европа;
• 12 вида влечуги;
• 11 вида земноводни;
• 5 вида риби.
32 вида от гръбначните животни са включени в „Червената книга на Република
България“, сред които са алпийски тритон, жаба дървесница, смок мишкар, златка и
скален орел. Гръбначните животни, защитени със Закона за опазване на биологичното
разнообразие, са 139 вида.
Природен парк „Беласица“: Това е един от „най-младите“ природни паркове в
България, тъй като е обявен през 2007 г. На територията на ПП „Беласица“ са
установени 28 типа природни екосистеми, отнесени към 4 основни групи. За
територията на ПП „Беласица“ са установени общо 77 вида водорасли, 156 вида
мъхообразни, 114 вида лихенизирани гъби, 146 вида гъби, от които около 50 вида са
ядливи. Установени са 1591 папратовидни и семенни растения, които съставляват
около 39% от флората на България. Установени са около 800 вида безгръбначни
животни, като от тях 178 имат консервационно значение. Потвърдено се наличието на 3
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вида риби, като и трите са интродуцирани и не са типични за българската ихтиофауна.
В района на ПП „Беласица“ са установени или потенциално присъстват 13 средни и
едри видове бозайници. От всички средни и едри видове бозайници, осем са със статус
на ловен вид. Консервационно значимите видове средни и едри бозайници са 7, от
които 4 защитени в България видове и 3 ловни вида. Прилепната фауна на ПП
„Беласица“ е богата на видове - 21 вида, като всички видове прилепи са с висок
консервационен статус.
На територията на природния парк се намира и резерват „Конгура“, обявен с цел
опазване на най–характерните за Беласица първични горски екосистеми от обикновен
кестен и бук, както и местообитанията на редки и застрашени от изчезване растителни
и животински видове. От научноприложна гледна точка с разнообразието и с
уникалните си кестенови гори, Конгура е сред десетте най-ценни резервата в България.
Резервати:
За резервати се (известни още под наименованието строги резервати) обявяват образци
от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви
растителни и животински видове и местообитанията им. Те са изключително държавна
собственост и в тях се забранява всякаква човешка дейност.
Резерватите се управляват, за да бъдат запазени естествения им характер, генетичните
ресурси, естествените местообитания и популациите на защитени редки, ендемични и
реликтни видове. В тях се провежда научна и образователна дейност и екологичен
мониторинг. Те служат и за развитие на мрежа от представителни за България и Европа
екосистеми и застрашени местообитания.
В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на тяхната охрана,
посещения с научна цел, преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с
образователна цел, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна
цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време,
изключващи нарушения в екосистемите, потушаване на пожари и санитарни
мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.
Санитарните дейности в резерватите се извършват с разрешение от МОСВ, издадено
след положително научно становище от БАН и положително решение на Националния
съвет по биологичното разнообразие.
Резерватите съответстват на І-ва категория защитени
Международния съюз за защита на природата (IUCN).

територии,съгласно

На територията на Западнобеломорския район за бесейново управление броя на
резерватите е 11:
Таблица 2.5.3.3. Резервати
Резерват
Али Ботуш
Баюви дупки–Джинджирица

Начин на обявяване
обявен с ПМС
обявен с ПМС

Номер и дата на обявяване
№ 1171 от 24.09.1951 г. на УГС
№ 1388 от 29.01.1934 г. на МЗДИ
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Конгура
Ореляк
Парангалица
Риломанастирска гора
Скакавица
Соколата
Тисата
Църна река
Юлен

обявен със заповед
обявен със заповед
обявен с ПМС
обявен със заповед
обявен със заповед
обявен със заповед
обявен с ПМС
обявен със заповед
обявен със заповед

№ 671 от 15.06.1988 г. на КОПС
№ 129 от 22.02.1985 г. на КОПС
№ 8517 от 30.12.1933 г. на МЗДИ
№ 307 от 10.04.1986 г. на КОПС
№ 508 от 28.03.1968 г. на МГГП
№ 115 от 18.02.1985 г. на КОПС
№ 6663 от 05.12.1949 г. на МГ
№ 876 от 25.11.1980 г. на КОПС
№ 223 от 26.08.1994 г. на МОС

Поддържани резервати
За поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени
диви растителни и животински видове и местообитанията им. Поддържаните резервати
са изключителна държавна собственост и се управляват с научни и образователни цели
и/или екологичен мониторинг. Те се различават от останалите резервати по това, че в
тях може да се извършват дейности, насочени към поддържането на природния им
характер, възстановяването на популации на растителни и животински видове и
опазването на генетичните ресурси.
В поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, с изключение на:
•

тяхната охрана;

•

посещения с научна цел;

•

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;

•

събирането на семенен материал, на диви растения и на животни с научна цел или
за възстановяването им на други места;

•

провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни
мерки.

На територията на Западнобеломрския район за бесейново управление Поддържаните
резервати са 4:
Таблица 2.5.3.4. Поддържани резервати
Поддържан резерват
Габра
Конски дол
Острица
Тъмната гора

Начин на обявяване
обявен с ПМС
обявен със заповед
обявен със заповед
обявен с ПМС

Номер и дата на обявяване
№ 6660 от 05.12.1949 г. № 2079 от 24.07.1962 г. № 318 от 20.02.1961 г. на ГУГ
№ 1153 от 10.10.1948 г. -

Защитени местности
За защитени местности се обявяват територии с характерни или забележителни
ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на
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човека и природата; местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и
животински видове и съобщества.
Защитените местности се управляват с цел запазване на компонентите на ландшафта,
опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията, отговарящи
на екологичните изисквания на видовете и съобществата - обект на защита;
предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност и
екологичен мониторинг; предоставяне на възможности за туризъм и за духовно
обогатяване. На територията на Западнобеломорския район за бесейново управление
Защитените местности са 56:
Таблица 2.5.3.5. Защитени местности
Защитена местност
Белаците
Белите кладенци
Беслет
Блатото
Букова усойка
Бялата скала
Валявиците
Вековна букова гора
Голо бърдо
находище на
муховидна пчелица
Единствено находище в
страната на Laserpitium
archangelica в м. Круше
Еленина бара
Естествено находище на чинари
– Буйна
Естествено находище на чинари
– Кучкарника
Естествено находище на чинари
Жингов бряст
Зеленият рид
Извора
Калпазанов гроб
Караджа дере
Карталец
Кресненско дефиле
Лъжница
Любина скала
Лялинци
Манастирището
Манастирска кория
Маноловото
Меандри на река Рибна

Обявена със заповед
№ РД 652 от 26.05.2003 г. на МОСВ
№ РД 529 от 12.07.2007 г. на МОСВ
№ РД 411 от 18.06.2007 г. на МОСВ
№ РД 472 от 15.06.2012 г. на МОСВ
№ 3700 от 29.12.1972 г. на МГОПС
№ 2194 от 12.12. 1968 г. на МГГП
№ 760 от 12.08.1986 г. на КОПС
№ 420 от 14.11.1995 г. на МОС
№ 453 от 08.06.2012 г. на МОСВ
№ 25 от 09.01.1989 г. на КОПС

№ 1120 от 02.07.1968 г. на МГГП
№ РД 647 от 26.05.2003 г. на МОСВ
№ РД 649 от 26.05.2003 г.на МОСВ
№ РД 648 от 26.05.2003 г.на МОСВ
№ РД 452 от 08.06.2012 г.на МОСВ
№ 503 от 12.07.2007 г.на МОСВ
№ 853 от 10.08.1983 г. на КОПС
№ 2194 от 12.12.1968 г. на МГГП
№ 406 от 07.07.2008 г. на МОСВ
№ 238 от 12.03.2013 г.на МОСВ
№ 56 от 30.01 2007 г.на МОСВ
№ РД 408 от 18.06.2007 г.на МОСВ
№ 93 от 04.02.2014 г.на МОСВ
№ 74 от 22.02.2013 г.на МОСВ
№ 423 от 18.06.2007 г.на МОСВ
№ 717 от 30.07.1987 г. на КОПС
№ РД 507 от 12.07.2012 г.на МОСВ
№ 420 от 14.11.1995 г.на МОС
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Милеви скали
Моравска
Находище на анасонов лопен –
село Вуково
Находище на анасонов лопен –
село Цървеняно
Находище на балканско
часовниче
Находище на блатен плаун
Находище на ведиев див бадем
Находище на вълнестоцветно
сграбиче - Бобошево
Находище на катерлива
ефедраобявена със заповед
Находище на осилест здравец
Находище на скална метличина
Находище на сребриста
поветица
Павльова падина
Пиринско лале
Рогачица
Рупите
Славянкаобявена със заповед
Суха лъка
Топлище
Турченица
Филибелийска поляна
Хайдушки кладенец
Хълма скалата
Чакърови поляни
Четиринадесет чинара
Чокльово блато
Чукаро
Шумнатото тепе 1

№ 913 от 08.04.1972 г. на МГОПС
№ 133 от 22.02.1985 г. на КОПС
№ РД 638 от 14.08.2013 г.на МОСВ
№ РД 433 от 15.05.2013 г.на МОСВ
№ РД 451 от 08.06.2012 г.на МОСВ
№ РД 143 от 18.02.2014 г.на МОСВ
№ 32 от 16.01.2013 г.на МОСВ
№ РД 205 от 04.03.2013 г.на МОСВ
№ РД 231 от 11.03.2013 г.на МОСВ
№ РД 14 от 12.01.2012 г.на МОСВ
№ РД 432 от 15.05.2013 г.на МОСВ
№ РД 230 от 11.03.2013 г.на МОСВ
№ РД 651 от 26.05.2003 г.на МОСВ
№ РД 234 от 11.03.2013 г.на МОСВ
№ 21 от 08.01.1981 г. на КОПС
№ 385 от 17.06.1980 г. на КОПС
№ РД 425 от 18.06.2007 г.на МОСВ
№ 3813 от 12.12.1974 г.на МГОПС
№ 328 от 08.05.1992 г. на МОС
№ 1120 от 02.07.1968 г. на МГГП
№ 16 от 08.01.1981 г. на КОПС
№ 2194 от 12.12.1968 г. на МГГП
№ РД 232 от 01.03.2013 г.на МОСВ
№ 3718 от 12.12.1974 г. на МГОПС
№ 318 от 09.06.1987 г. на КОПС
№ 1022 от 30.12.1992 г. на МОС
№ РД 410 от 18.06.2007 г.на МОСВ
№ 3813 от 12.12.1974 г. на МГОПС

В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за
опазване на конкретните обекти, предмет на защита като: ново строителство,
геологопроучвателни и кариерни дейности, извеждането на голи сечи в горските
насаждения, бивакуване и палене на огън извън определените за това места, използване
на пещерите за подслон на домашни животни, алпинизъм и делтапланеризъм и др.
Голяма част от защитените местности се припокриват частично или пълно със
Защитенити зони по директивата за местообитанията и по директивата за птиците.
Природни забележителности
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За природни забележителности се обявяват характерни или забележителни обекти на
неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, земни
пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни
дюни и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост,
представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата.
Природните забележителности се управляват с цел запазване на техните естествени
особености и се обявяват с прилежаща територия, необходима за опазването им. В
природните забележителности се забраняват дейности, които могат да нарушат тяхното
естествено състояние или да намалят естетическата им стойност. Мерки за опазване,
укрепване и възстановяване на природните забележителности се допускат само с
разрешение на МОСВ, съгласувано със собствениците на природните
забележителности и други заинтересовани институции. На територията на
Западнобеломорския район за бесейново управление Природните забележителност са
37:

Таблица 2.5.3.6. Природни забележителности
Природна забележителност
Вековна дъбова гора
Водопад Горица
Водопад Света Ана
Водопад на р. Санданска
Бистрица
Водопад на р. Туфча
Група Секвои- Ючбунар
Естествено находище на див
божур
Жабата-скално образувание
Ждрелото на р. Ерма
Земенските скали
Земна пирамида
Каялийски скали
Кожуха – Рупите
Кожуха – Старчево
Козия камък – скално
образувание
Корията
Купена
Кътински пирамиди
Къошката
Мелнишки пирамиди
Момина скала
Находище на турска леска
Пашови скали

Обявена със заповед /постановление
№ РД 1190 от 19.09.2003 г. на МОСВ
№ 3796 от 11.10.1965 г. на КГГП
№ 995 от 21.04.1971 г. на МГОПС
№ 3796 от 11.10.1965 г. на КГГП
№ 3796 от 11.10.1965 г. на КГГП
№ 26 от 09.01.1989 г. на КОПС
№ 3039 от 03.10.1974 г. на МГОПС
№ 448 от 25.04.1984 г. на КОПС
№ 1803 от 08.08.1961 г. на КГГП
№ 1120 от 02.07.1968 г. на МГГП
№ 283 от 04.05.1979 г. на КОПС
№ РД 418 от 14.11.1995 г. на МОС
№ 1746 от 29.06.1962 г. на КГГП
№ 1746 от 29.06.1962 г. на КГГП
№ 1187 от19.04.1976 г. на МГОПС
№ 689 от 22.07.1987 г. на КОПС
№ 1187 от 19.04.1976 г. на МГОПС
№ 927 от 12.04.1962 г. на КГГП
№ 1635 от 27.05.1976 г. на МГОПС
№ 156 от 11.04.1978 г. на КОПС
№ 468 от 30.12.1977 г. на КОПС
№ 882 от 25.11.1980 г. на КОПС
№ 16 от 08.01 1981 г.на КОПС
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Пещера в м.Бойчова скала
Пещера Духлата
Пещера Ридината
Пиростията
Побит камък
Сватбата
Скакавишки водопад
Стобските пирамиди
Урвич
Черната скала
Черната скала – Кара кая
Честна
Шаралийска пещера
Юруковото

№ 542 от 23.05.1984 г.на КОПС
№ 2810 от 10.10.1962 г. на КГГП
№ 995 от 21.04.1971 г. на МГОПС
№ 727 от 24.03.1962 г. наКГГП
№ 295 от 07.02.1962 г. на КГГП
№ 1187 от 19.04.1976 г.на МГОПС
№ 1120 от 02.07.1968 г. на МГГП
№ 378 от 05.02.1964 г. на КГГП
№ 2344 от 26.05.1971 г. на МГОПС
№ 1427 от 13.05.1974 г.на МГОПС
№ 1187 от 19.04.1976 г.на МГОПС
№ 521 от 20.05.1985 г. на КОПС
№ РД-873 от 22.11.2013 г. на МОСВ
№ 707 от 09.03.1970 г. на МГГП

Общото заключение, което може да бъде направено за защитените територии в района
на БДЗБР е, че състоянието на опазваното в тях биологично разнообразие в голяма
степен се определя от състоянието на повърхностните води в района. Голяма част от
тях са едновременно обявени като защитени територии по реда на Закона за
защитените територии и защитени зони по реда на Закона за биологичното
разнообразие, с различни режими и липса на органи за управление на защитените зони.
Това до голяма степен затруднява работата на отговорните регионални структури на
МОСВ за тяхното опазване.
На базата на досегашните наблюдения, могат да бъдат посочени като най-често
срещани, следните нарушения на режимите на защитените територии:
•

строителство на сгради и съоръжения, свързани с отдих, туризъм и рекреация;

•

строителство на съоръжения за ползване на възобновяеми енергийни източници;

•
ползване на природни ресурси (дървесина, дивеч, води, инертни материали,
лечебни растения, гъби, горски плодове, паша, сено и т.н.) в неразрешени срокове и
количества;
•

ползване на природни ресурси без необходимите разрешения;

•
др.

замърсяване с твърди битови и строителни отпадъци, замърсяване на водите и

Като приложение към настоящата ЕО е изготвена Оценка за съвместимост на ПУРБ в
която е направено описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите
на управление на национално и международно ниво, съгласно Наредба за условията и
реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В
оценката за съвместимост на ПУРБ е направена оценка на съществуващите
въздействия, които въздействат негативно върху предмета и целите на опазване на
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защитените зони, заедно с предвидените в плана дейности, данните за които са
предоставени от БДЗБР.
2.5.4. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ИНВАЗИВНИ ВИДОВЕ
Западнобеломорския район на басейново управление е съставен от 12 окръга съгласно
геоботаническото райониране на страната. Част от тези окръзи са интензивни
земеделски и промишлени центрове, които са силно повлияни и изменени биотично,
докато в други като Рилски, Родопски, Пирински окръг земеделието и промишлеността
не са толкова добре развити и биологичното разнообразие е запазено в значителна
степен.
Една от най-критичните заплахи за околната среда в глобален мащаб е загубата на
биологично разнообразие. Под влияние главно на човешките дейности, в днешно време
видовете изчезват от 100 до 1000 пъти по-бързо от нормалното. В последните
десетилетия почти всички екосистеми и биоразнообразието, което е част от тях, са
подложени на влянието на редица негативни фактори като разрушаване на
местообитания, замърсяване, свръхексплоатация и промени в климата.
На европейско ниво ключовите индикатори за оценка на степента на загуба на
биологично разнообразие са разработени в рамките на инициативата SEBI 2010
(Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators). Това е набор от 26 индикатора, част
от които проследяват директно състоянието и тенденциите на компонентите на
биологичното разнообразие, докато други отразяват заплахи за биоразнообразието,
устойчиво ползване, екосистемни услуги, финансиране, информиране на
обществеността. За оценка на биологичното разнообразие в България са използвани
само някои от тях.
Един от важните ключовите индикатори е:
(SEBI 1 – Обилие и разпространение на избрани видове)
Общата тенденция за периода 2005 – 2010 г. за всички ключовите видове птици,
включително и водозависимите е намаление на числеността със 17%, което е с 3%
повече спрямо предходната оценка за периода 2005–2009 г. Предходната оценка
показва общо намаляване на индекса на птиците които обитават земеделските земи с
9%, докато настоящата показва допълнително намаляване до 16%. Предходната оценка
показа положителна тенденция на състоянието на горските видове птици, но при
настоящата тя е отрицателна с намаляване от 7% (Фиг.?).
Настоящата оценка включва шестгодишен период (2005 – 2010 г.) и резултатите се
основават на реални наблюдения на птици в пробни площадки с размер 1х1 кm. В
посочения период са регистрирани 204 вида: 49% от общия брой видове, регистрирани
в страната ни. Събраната информация достига за оценка на състоянието само на 38
вида. Според класификацията на Общоевропейската схема за мониторинг на
обикновените видове птици, оценяваните видове се разделят на три групи според
обитаваната среда: земеделски земи, гори и „други“ типове среда. От оценените 38
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вида, 44,7% обитават земеделските земи, 26% са горски видове и 29% обитават други
типове местообитания.
Фиг. 2.5.4-1. Тенденция на индекса на обикновените видове птици за България (базова
година 2005=100%)

Сред видовете обитаващи земеделските земи с най-значителни отрицателни тенденции
са пъдпъдъкът (–48%), обикновеният скорец (–41%), червеногърбата сврачка (–36%) и
папунякът (–29%). Увеличава се числеността единствено на голямото белогушо
коприварче (126%). Само един от видовете, обитаващи горите, е с положителна
тенденция на популацията: гривякът (73%). Два от видовете са умерено намаляващи
(сойка –30%; авлига–33%), а останалите имат неопределена тенденция, основно поради
липса на информация. В третата категория (видове обитаващи „други” типове среда) е
най-високият брой силно намаляващи видове: черният бързолет (–66%), сивата врана (–
61%) и домашното врабче (–42%). Те са сред най-застрашените видове в настоящата
оценка.
Намаляването на индекса за състоянието на популациите на птиците е признак за
влошеното състояние на тези видове. Необходимо е целенасочено и успешно прилагане
на агро-екологичните мерки в селските стопанства и въвеждане на по-адекватни
стандарти за поддържане на добро екологично състояние на земеделските земи. Нужно
е повишено внимание към влиянието на някои практики като премахването на
храстите, изправянето на речните корита, строителството на диги и разораването на
пасищата.
(SEBI 7 – Защитени територии по националното законодателство)
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Индикаторът показва промяната на броя и общата площ на защитените територии по
националното законодателство в България с течение на времето. Този индикатор може
да бъде представен съгласно IUCN категория, по биогеографски регион и страна.
Обявяването на защитени територии е пряк отговор на загубата на биоразнообразие и
следователно този индикатор показва отговорността за опазване на биоразнообразието
и намаляване на загубата му. Индикаторът се базира на изчерпателни данни за всички
официално обявени защитени територии в България. Според националното
законодателство (Закон за защитените територии) защитените територии в страна са 6
категории, съответстващи на категориите на защита според IUCN- национални паркове,
резервати, поддържани резервати, природни паркове, защитени местности и природни
забележителности.
Наблюдава се тенденция към увеличаване на площта на защитените територии, като за
периода 1991 – 2010 г. тя се е увеличила повече от два пъти. Промяната на броя на
защитените територии е представена за периода 2004 – 2010 г., тъй като не може да се
направи сравнимост на данните от предишните години, поради факта че след 2002 г. са
заличени голям брой исторически места, чиито характеристики не отговарят на
критериите за категоризация по Закона за защитените територии. За част от
историческите места се констатира наличие на елементи от дивата природа и те са
прекатегоризирани съответно в защитени местности или природни забележителности.
(SEBI 10 – Инвазивни чужди видове за Европа)
Този индикатор е представен от два компонента: нарастване на броя на чуждите
видове, които потенциално могат да станат инвазивни, за определен период от време
(от 1900 г.) и списък на най-вредните инвазивни чужди видове.
Оценката на тенденцията в числеността се прави за 10-годишни интервали (от 1900 г.)
по главни екосистеми [сухоземни, сладководни, морски] и по биологични групи
[гръбначни животни, безгръбначни животни, първични продуценти (висши растения,
мъхове, водорасли) и гъби]. Списъкът с най-вредните инвазивни чужди видове,
застрашаващи биологичното разнообразие се прави на базата на два критерия:
1. видове, които имат сериозно вредно влияние върху биологичното разнообразие
съгласно експертна оценка и 2. видове, които освен сериозно вредно влияние върху
биологичното разнообразие могат да повлияят негативно и върху човешките дейности,
здраве и/или икономически интереси. Този списък служи като инструмент за
приоритизиране на управлението и други дейности, включително и като механизъм за
ранно предупреждение.
Съгласно определението на Конвенцията за биологичното разнообразие и IUCN: чужди
видове са видове, подвидове или по-ниски таксони интродуцирани извън тяхното
естествено минало или настоящо разпространение (вкл. всякакви части, гамети, семена,
яйца и др., чрез които могат да оцеляват и следователно да се размножават), докато
инвазивни чужди видове са чужди видове, чието интродуциране и/или разпространение
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е заплаха за биологичното разнообразие и/ или екосистемните услуги, човешкото
здраве и социално-икономическите ценности.
Появата на чужди видове — животни, растения, гъби или микроорганизми — на нови
места невинаги е причина за безпокойство. Въпреки това значителна част от чуждите
видове могат да се превърнат в инвазивни видове и да окажат сериозно неблагоприятно
въздействие върху биологичното разнообразие и свързаните екосистемни услуги, както
и да доведат до друго социално и икономическо въздействие, което следва да бъде
предотвратено. Като чужди се определят около 12 000 вида в околната среда в
Европейския Съюз и в други европейски държави, от които приблизително 10 — 15 %
се считат за инвазивни.
Инвазивните чужди видове представляват една от основните заплахи за биологичното
разнообразие и свързаните екосистемни услуги, особено в географски и еволюционно
изолирани екосистеми. Рисковете, причинени от тези видове, могат да нараснат поради
увеличаващите се в световен мащаб търговия, транспорт и туризъм и поради
изменението на климата.
Заплахата за биологичното разнообразие и свързаните екосистемни услуги, породена от
инвазивните чужди видове, приема различни форми, като например сериозно
въздействие върху местните видове и структурата и функцията на екосистемите чрез
промяна на местообитанието, хищничество, конкуренция, предаване на болести, замяна
на местни видове в голяма част от ареала и генетични последици чрез хибридизация.
Освен това инвазивните чужди видове могат да окажат и значително неблагоприятно
въздействие върху човешкото здраве и икономиката. Само живи екземпляри или части
от тях, които могат да се възпроизвеждат, представляват заплаха за биологичното
разнообразие и свързаните екосистемни услуги, човешкото здраве и икономиката.
Мерките за управление на инвазивните видове следва да избягват всякакво
неблагоприятно въздействие за околната среда, както и за човешкото здраве. Следва да
бъдат използвани несмъртоносни методи и всички предприети действия следва да
свеждат до минимум въздействието върху нецелеви видове.
Трансграничното сътрудничество, по-специално между съседни държави, и
координацията между държавите членки на ЕС, особено в рамките на един и същ
биогеографски регион на Съюза, следва да бъдат укрепвани, за да спомогнат за
ефективното прилагане на настоящия регламент.
Инвазивните чужди видове обикновено причиняват вреди на екосистемите и намаляват
тяхната устойчивост. Следователно следва да бъдат предприети пропорционални
възстановителни мерки за укрепване на устойчивостта на екосистемите на инвазии, за
възстановяване на причинените щети и за подобряване на природозащитния статус на
видовете и техните местообитания в съответствие с директиви 92/43/ЕИО и
2009/147/ЕО, на екологичното състояние на вътрешнотериториалните повърхностни
води.
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Най-уязвими за навлизането и натурализирането на чужди видове са създадените от
човека местообитания (изоставени обработваеми площи, крайпътни места, жп-линии,
урбанизирани места, сметища), следвани от крайречните местообитания. Често
създадените от човека местообитания подпомагат натурализирането и размножаването
на чуждите видове, които след това преминават и в природните местообитания.
Фиг.2.5.4-2. Кумулативен
сладководните екосистеми

брой

чужди

видове

животни,

представени

в

На този етап за ЗБР рискът от навлизане на растителни и животински инвазивни видове
в повърхностните водни тела се оценява като нисък. Независимо от това, следва да се
подхожда внимателно към потенциалната опасност от този вид риск, който вероятно на
този етап се подценява именно от липса или недостатъчна информация в тази насока.
В защитените Натура 2000 зони не трябва да се допускат нови негативни промени
както в хидроморфологичните характеристики, така и в разпространението на
инвазивни биологични видове. Наложително е да се проучи по-подробно тяхното
въздействие върху природозащитния статус на защитените зони по Натура 2000.
Очакват се резултатите след приключване дейностите по изпълнение на научноприложна разработка „Актуализиране на типологията и класификационната система за
оценка на повърхностните водни тела категории „река”, „езеро” и „преходни води”,
които ще дадат информация за наличието на инвазивни видове (флора и фауна) в
повърхностните води в Западнобеломорски район. Планира се да бъдат разработени
програми за проучвателен мониторинг за картиране на разпространението и оценка на
натиска на тези видове върху екологичното състояние на повърхностните води
Резултатите от цитираната научно-приложна разработка ще могат да се използват за
разработване и изпълнение на проучвателен мониторинг, с цел определяне на реки или
участъци от реки - зони за естествено размножаване на рибни видове, които да бъдат
защитени от хидроморфологичен натиск.
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Проучването на неустановените източници на натиск, редуциране на ефекта върху
екосистемите от водовземанията за различни цели, както и проучване на
разпространението на инвазивни биологични видове и тяхното въздействие върху
екологичното състояние (потенциал) на водните тела, са действия с позитивен ефект
върху състоянието на водите.
2.5.5. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
Съгласно Решенията на Министерски съвет, с които са приети списъците на
защитените зони от мрежата „Натура 2000“ окончателните граници на защитените зони
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна се определят със
заповедите за обявяването им, след съобразяването им с актуалните имотни граници от
Картата на възстановената собственост (КВС)/Кадастралните карти (КК).
При определянето на границите на защитените зони вносителите са използвали
картографска основа (топографски карти в мащаб 1:100 000), а не цифровата ортофото
карта и КВС/КК (в мащаб 1:5 000). Поради тази причина за целите на проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
и видове – фаза І” (наричан по-долу за краткост проект „Картиране – Фаза І“) и за
постигане на по-голяма точност е извършена корекция на част от защитените зони
спрямо имотните граници по КВС/КК.
Тъй като в момента е в ход подготовката на проекто-заповедите за обявяване на
защитените зони за опазване на природните местообитания и в рамките на този процес
границите на защитените зони се отлагат по имотни граници в мащаб 1:5 000, с което
установеното разминаване се отстранява, с оглед на плановия период на ПУРБ за
целите на настоящата оценка са ползвани коригираните граници на защитените зони.
Спрямо тези граници в териториалния обхват на Западнобеломорски РБУ попадат
изцяло или частично следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по
смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
Таблица 2.5.5.-1 Защитени зони, попадащи изцяло или частично
в Западнобеломорски РБУ
Код на ЗЗ
BG0000167
BG0000308
BG0000113
BG0000220
BG0000295
BG0001012
BG0000625
BG0000298
BG0000366
BG0000626
BG0001017
BG0000294

Наименование на ЗЗ
Беласица
Верила
Витоша
Долна Места
Долни Коритен
Земен
Изворо
Конявска планина
Кресна - Илинденци
Круше
Кървав камък
Кършалево

Тип ЗЗ
SCI
SCI
SPA&SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
SCI
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BG0000224
Огражден - Малешево
SCI
BG0001022
Орановски пролом - Лешко
SCI
BG0001011
Осоговска планина
SCI
BG0001375
Острица
SCI
BG0000209
Пирин
SPA&SCI
BG0001021
Река Места
SCI
BG0000495
Рила
SPA&SCI
BG0000496
Рилски манастир
SPA&SCI
BG0001030
Родопи - Западни
SCI
BG0001023
Рупите - Струмешница
SCI
BG0001013
Скрино
SCI
BG0001028
Среден Пирин - Алиботуш
SCI
BG0000134
Чокльово блато
SCI
BG0002003
Кресна
SPA
BG0002078
Славянка
SPA
BG0002079
Осогово
SPA
BG0002089
Ноевци
SPA
BG0002099
Кочериново
SPA
BG0002100
Долна Козница
SPA
BG0002101
Мещица
SPA
BG0002107
Бобошево
SPA
BG0002108
Скрино
SPA
BG0002072
Мелнишки пирамиди
SPA
BG0002076
Места
SPA
BG0002098
Рупите
SPA
BG0002113
Триград - Мурсалица
SPA
BG0002063
Западни Родопи
SPA
BG0002126
Пирин буфер
SPA
Забележка: Оцветените зони са с промяна на границите.
Целите на опазване на защитените зони по Директива за местообитанията са:
•

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

•

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.

•

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Целите за опазване на защитените зони по Директива за птиците са:
•

Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, предмет на
опазване в зоната, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно
състояние.
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•

Възстановяване на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в
зоната, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Природните местообитания и видовете, които са предмет на опазване в горепосочените
зони и могат да бъдат засегнати от прилагането на предвидените в ПУРБ мерки, са
разгледани в следващия раздел при оценката на въздействията върху тях.
2.6. МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Материалните активи в контекста на Плана за управление на речните басейни 20162021г. се разглеждат като дълготрайни материални активи, свързани с предвижданията
на ПУРБ – това са материални активи с екологично предназначение. Анализът на
настоящата ситуация, извършен за целите на Плана за управление на речните басейни
2016-2021г. включва наличност и движение на съоръженията, инсталациите и
оборудването, необходими за опазване и възстановяване на околната среда по
направления - за водните ресурси, въздуха, земята, обезвреждането на отпадъци,
защита от шума.
Основната дейност на Басейновата дирекция е свързана с издаване на разрешителни за
водоползване и заустване на води във водни обекти и осъществяване на контрол върху
водите и водните тела чрез използване на материалните активи (съоръжения на язовири
и реки, пътища, инфраструктура, водоснабдителни и канализационни системи, ВЕЦ ове и др.) прилежащи към тези обекти.
Съгласно Наредба № 37 от 10.08.2008 г., от общо 196 броя язовири с определено
предназначение в рибностопанско отношение, 18 броя са в териториалния обхват на
Западнобеломорски район. Седем броя от тях са предназначени за любителски риболов
и 11 броя са определените за аквакултури. По значими язовири попадащи в обхвата на
басейновата дирекция са: по поречието на р.Струма - яз.Студена, яз.Стойковци,
яз.Долна Диканя, яз. Извор, яз.Пчелина, яз. Красава, яз.Дяково, яз.Карагьол; по
поречието на река Доспат – яз.Доспат и яз.Широка поляна. По-голямата част от
изградените язовири за напояване на територията на ЗБРБУ в момента не се използват,
поради рязкото намаление на водопотреблението през последните 20 години. Поради
тази причина, част от тях са годни, но изоставени, а друга част са с разрушени
съоръжения
В териториалния обхват на Западнобеломорски район са изградени и функционират 82
деривационни МВЕЦ. Общият брой на засегнатите от тях водни тела е 44, което
представлява 24% от общия брой повърхностни ВТ
В териториалния обхват на БДЗБР попадат, 38 броя агломерации с нас 2 000 е.ж, от
които 10 на брой са с над 10 000 е.ж., а 28 на брой от 2 000 до 10 000 е.ж. Само две от
действащите 7 бр. ГПСОВ за агломерации над 2000 е.ж. са с осигурено пречистване в
съответствие с изискванията на Директивата. Заустванията от 4 броя агломерации с над
10000 е.ж., които пречистват отпадъчните си води, но не в съответствие с изискванията
на Директивата за отстраняване на биогенните елементи представляват по-голяма част
от общия товар (по е.ж.) в сравнение със заустванията от 28 бр. агломерации между
2000 и 10000 е.ж, за които няма осигурено пречистване на битови отпадъчни води.

96

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ПУРБ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН 2016-2021

От всички 38 населени места с над 2000 е.ж. в териториалния обхват на ЗБР, само в 2
населени места има напълно изградена канализационна мрежа (100 %) – Белица и
Добринище. В две населени места – Рила и Драгичево изобщо няма изградена такава, а
в останалите 34 населени места – тя е частично изградена.
Съществуват и материални активи, чието състояние оказва индиректно влияние върху
обхвата на ПУРБ, а именно:
•
•
•

Недостатъчно развита ВиК инфраструктура в агломерациите с над 10 000 екв.ж. на
(ПСОВ, ПСПВ, ВиК мрежа) водеща до влошаване състоянието на водните ресурси.
Не изградена или не работеща оптимално мониторингова мрежа за водите.
Липса на достатъчно ефективни защитни съоръжения (за предотвратяване на риска
от наводнения) в някои населени места.

2.7. ОТПАДЪЦИ
На територията на Басейнова дирекция Западнобеломорски район, понастоящем се
експлоатират следните регионални депа (Перник, Гоце Делчев, Петрич, Сандански и
Доспат ), които обслужват общо 18 общини, а именно:
1.
Регионално депо Гоце Делчев, включващо общините Гоце Делчев, Гърмен и
Хаджидимово;
Регионално депо Сандански, включващо общините Сандански, Кресна и
2.
Струмяни;
3.

Регионално депо Петрич, включващо община Петрич;

4.
Регионално депо Перник, включващо общините Перник, Радомир, Брезник,
Трън, Ковачевци и Земен;
5.
Регионално депо Доспат, включващо общините Доспат, Сатовча, Борино и
Девин, предстои изпълнение на проект за реконструкция и модернизация на
регионално депо за неопасни отпадъци.
Регионалните депа в Разлог, Благоевград и Дупница не са изградени и пуснати в
експлоатация. Общини Благоевград, Разлог, Белица, Якоруда, Банско, Симитли,
Бобошево, Рила и Кочериново, се обслужват в други 5 броя депа (Разлог, Симитли,
Благоевград, Рила и Кочериново), които ще бъдат закрити след въвеждане в
експлоатация на съответното регионално съоръжение. Последните не са снабдени с
устройства за измерване на постъпващите за депониране отпадъци, поради което
количествата са по-скоро завишени, отколкото реални.
Изграждането на бъдещата регионална система за третиране на неопасни отпадъци в гр.
Дупница, която ще обхваща шест общини от област Кюстендил - Дупница, Бобовдол,
Кюстендил, Невестино, Сапарева баня и Трекляно /без общините Рила, Кочериново и
Бобошево/, все още не е стартирало. Спирането от експлоатация и закриването на
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осемте /8/ броя общински депа за битови отпадъци, намиращи се в област Кюстендил,
не може да се осъществи поради липсата на подходящи съоръжения за депониране.
След въвеждането в експлоатация на Регионално депо Перник директорът на РИОСВПерник е издал заповеди за спирането от експлоатация на шестте общински депа от
област Перник - Перник, Радомир, Брезник, Трън, Ковачевци и Земен.
През 2015 г. завърши биологичната рекултивация на депото за неопасни отпадъци –
Якоруда. Депото е разположено в землището на гр. Якоруда, м. Росевица и е с обща
площ 12 дка. През годината, в процес на преработка/обработване са проектите за
рекултивация на други закрити в по-ранните години депа, като депо Белица и депо
Банско.
През 2015 г. на територията на област Перник и област Кюстендил няма депа за
отпадъци с преустановена експлоатация, на които да е осъществена и рекултивация
съгласно изготвени проекти за целта.
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До момента, основната част от образуваните строителни отпадъци и отпадъци от
разрушаване на сгради (СООРС) – земни маси, тухли, бетон, асфалт, керемиди, плочки,
дърво, метали, хартия, пластмаси, стъкло се депонират на действащите общински и
регионални депа. В общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда практиката в момента
е до изграждане на Регионално депо Разлог строителните отпадъци да се депонират на
действащото депо на гр. Разлог. В регионалните депа Гоце Делчев (за общините Гоце
Делчев, Гърмен и Хаджидимово) и Сандански (за общините Сандански, Кресна и
Струмяни) постъпващите СООРС се депонират в действащите клетки заедно с
останалите неопасни отпадъци или се използват за запълване на негативни форми на
релефа. В Регионално депо - Петрич (община Петрич) е отредена и действа отделна
клетка за строителни отпадъци. На територията на областите Перник и Кюстендил
няма действащи специализирани депа или стационарни инсталации за третиране на
строителни отпадъци. Съществуващата практика е строителните отпадъци, които не
могат да се оплозотворят, да се депонират на общинските депа за битови отпадъци.
Към момента няма изградена инсталация за рециклиране на строителни отпадъци,
което е слаба страна при управлението на същите. Практиката показва, че разделно
събиране по видове строителни отпадъци почти не се извършва, както от фирмите,
така и от населението. Единствено металните отпадъци генерирани от строителните
дейности намират оползотворяване на 100 %. На повечето от общинските депа липсва
кантар и не се замерват точно постъпващите отпадъци. Липсата на денонощна охрана
на някои от депата за строителни отпадъци е предпоставка за изхвърляне и на друг вид
отпадъци там. С прилагането на разпоредбите на Наредбата за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклиране на строителни отпадъци, а
изискването за Закона за управление на отпадъците възложителите на СМР и/или
премахване на строежи да изготвят планове за СО при определени параметри на
извършваната работа, като се предвижда генерираните отпадъци задължително да се
разделят по вид и да се предават за оползотворяване. Основните цели са да се намали и
манимилизира образуването на строителни отпадъци, да се намали количеството на
депонираните строителни отпадъци, да се увеличи употребата на рециклирани
строителни материали. Плановете за управление на строителните отпадъци се
одобряват от компетентните органи по чл.11, ал.4 от Закона за устройство на
територията. Въпреки това през предходната календарна година се запази проблемът
свързан със строителни отпадъци, образувани от домакинствата. Те много често не
постъпват на депата, а се изхвърлят нерегламентирано. Това създава допълващи
трудности пред общините за почистване на замърсяванията и отчитане на техния дял в
общия поток строителни отпадъци.
В региона на област Благоевград действат площадки за третиране на отпадъци с
издадени разрешения и регистрационни документи, съгласно чл.35 от ЗУО, както
следва:
•
•
•

за събиране и предварително третиране на хартия, пластмаса и стъкло са 11 бр.
за събиране и предварително третиране на ОЧЦМ – 8 бр.
за третиране на отпадъци от черни метали и металообработване – 1 бр.
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•
•
•
•
•
•
•

за събиране и предварително третиране на ИУМПС – 14 бр.
за събиране на ИУЕЕО и НУБА – 9 бр.
за събиране и временно съхранение на отпадъци от отработени масла и
нефтопродукти – 3 бр.
за преработка на дървесни отпадъци и производство на пелети –15 бр.
за третиране на пластмасови отпадъци - 2 бр.
за когенерация и газификация на дървесен чипс - 1 бр.
за събиране и временно съхранение на медицински отпадъци – 1 бр.

На територията на област Перник и Кюстендил функционират четири сепариращи
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци преди депониране.
Съгласно критерия за броя на населението на населените места, поставен в чл.19, ал.3,
т.11 от ЗУО /повече от 10 000 жители/, е необходимо да бъдат осигурени площадки за
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата /в т.ч. опасни
битови отпадъци/. На територията на съответните общини Перник, Радомир,
Кюстендил и Дупница - не са изградени общински площадки. Стартирали са процедури
за избор на подходящи площадки в населените места – гр. Гоце Делчев, гр. Сандански,
гр. Петрич. Площадките в гр. Благоевград и гр. Разлог ще бъдат неразделна част от
регионалните системи за управление на отпадъците, които се реализират за тези
общини. През 2015 г. е регистриран някакъв напредък в изпълнението на това
изискване от общинските ръководства, а именно: Общините Радомир и Дупница са
избрали като начин за изпълнение на задълженията си по чл.19, ал.3, т.11 сключването
на договори с лицензирани фирми за събиране и последващо третиране на различни
отпадъци с битов характер, вкл. опасни битови.
На регионалното депо Доспат се извършва отделяне на отпадъците от хартия, метали,
стъкло и пластмаса.
Производствени и опасни отпадъци
Обектите, извършващи дейности с отпадъци в териториалния обхват на инспекцията са
преди всичко от дървопреработващата, текстилната и обувна дейност и от сферата на
услугите (авторемонтни, автомивки). Голяма част от дървесните отпадъци се
оползотворяват от фирми на територията на област Благоевград за производство на
пелети. Производствените отпадъци, включително и текстилните, които не подлежат на
оползотворяване се обезвреждат чрез депониране, за което фирмите изготвят доклад за
основно охарактеризиране на отпадъците, съгласно „Ръководство за извършване на
основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на
отпадъци на различни класове депа”, утвърдено със Заповед № РД-156 от 04.03.2015 г.
на Министъра на околната среда и водите. По отношение на опасните отпадъци –
основно това са отработени масла, маслени филтри, отпадъци от каломаслоуловители,
луминесцентни лампи от осветлението, оловни акумулаторни батерии, абсорбенти,
замърсени с опасни вещества и др., се предават за последващо третиране на лица,
притежаващи необходимите разрешения за дейности с отпадъци. Едни от проблемите
при третиране на производствените и опасни отпадъци са:
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•
•

•

•

липсата на съоръжения за третиране на някои видове отпадъци;
на територията на страната няма център за обезвреждане на опасни отпадъци; 
непълно организиране на разделно събиране и от там и невъзможността за
рециклиране и оползотворяване;
все още от общините не са предприети конкретни и ефективни действия във връзка
с наредбите уреждащи начина на третиране и транспортиране на масоро
разпространени отпадъци - отпадъци от отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти, акумулатори и батерии и луминесцентни лампи и др.
депониране на голяма част от производствените отпадъци на депа за неопасни
отпадъци, което води до бързото изчерпване на капацитета на тези депа.

На територията на област Перник и Кюстендил са изградени три депа за
производствени неопасни отпадъци от двете големи горивни инсталации в региона –
две депа в област Перник, община Перник и едно в област Кюстендил, община Бобов
дол. Това са съоръжения тип „сгуроотвал“, за които има издадени комплексни
разрешителни. Нерешени остават проблемите с производствените отпадъци от ТЕЦ
„Република“ на „Топлофикация-Перник“ АД, гр.Перник.
Депата и съоръженията за опасни отпадъци също са недостатъчно. Опасните и
производствени отпадъци се депонират на депа, собственост на фирмите, които ги
генерират или се транспортират и депонират от фирми.
Болнични отпадъци
Лечебните заведения имат сключени договори с транспортни фирми за предаване на
отпадъците за последващо третиране или ги третират в собствени съоръжения. МБАЛ
„Свети Врач” ЕООД гр. Сандански има една инсталация, в която е извършвана дейност
и през 2015 г., като чрез два броя автоклави се извършва физико-химично третиране на
отпадък с код 18 01 03*.. Поради настъпилите нормативни промени свързани с
управлението на този вид отпадъци (изискване за предварително надробяване/смилане)
предстои да бъде преустановено действието на инсталацията. На територията на МБАЛ
„Д-р Н.Василиев“ АД, гр.Кюстендил са установени две съоръжения /автоклави/ за
третиране /обезвреждане чрез автоклавиране/ на опасни болнични отпадъци.
По отношение на системата за сметосъбиране и сметоизвозване, може да се каже, че е
сравнително добре развита, но на места все още има необходимост от изграждане на
подобни системи. Непрекъснато расте и броя на населените места, които са обхванати
от системата за разделно събиране на отпадъците, но все още тези системи не са
повсеместно разпространени особено в малките населени места.
Таблица 2.7-1. Отпадъци и техните местонахождения
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
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РЕГИОНАЛНИ
ДЕПА

Благоевград

ЧЛЕНУВАЩИ
ОБЩИНИ

СТЕПЕН
НА РЕКУЛТИВИРАНИ
ИЗГРАДЕНОСТ
СМЕТИЩА

Благоевград

Не е рекултивирано

Симитли

Не е рекултивирано

Рила

Не е рекултивирано

Кочериново

Не е рекултивирано

Бобошево

не е изградено

Не е рекултивирано

Изградено

Предстои рекултивация след
приключване на експлоатация

Гоце Делчев
Гърмен
Гоце Делчев

Дупница

Доспат

Хаджидимово
Дупница

Не е рекултивирано

Кюстендил

Не е рекултивирано

Бобов дол

не е изградено

Доспат

Предстои рекултивация след
изградено, подлежи
приключване на експлоатация
на реконструкция и
модернизация

Сатовча

Не е рекултивирано

Перник

Не е рекултивирано

Брезник

Не е рекултивирано

Трън

Не е рекултивирано

Ковачевци

Не е рекултивирано

Радомир

Не е рекултивирано

Перник

Земен

Изградено

Не е рекултивирано

Петрич

Петрич

Изградено

Предстои рекултивация след
приключване на експлоатация

Разлог

Не е рекултивирано

Банско

проектна готовност

Якоруда
Разлог
Сандански

Белица
Сандански

в
процес
изграждане
Изградено

на

биологичната рекултивация
проектна готовност
Предстои рекултивация след
приключване на експлоатация
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Струмяни

рекултивирано

Кресна

рекултивирано

Съществуващите проблеми, произтичащи от дейностите, свързани с управлението на
отпадъците и водещи до замърсяването на повърхностните и подземни води и
влошаването тяхното, количествено и качествено състояние са:
•

Липсата на специализирани депа за строителни отпадъци, което най-често води до
изхвърлянето на отпадъци от строителство и разрушаване на нерегламентирани за
целта места, формирмирайки незаконни сметища по поречието на реките и
язовирите;
Част от депата не отговарят на изискванията на Наредба №6/2013г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа, с което се създава опасност за
замърсяване на повърхностните и подземни води

2.8. ПРЕДПРИЯТИЯ С НИСЪК И ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ В
ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ПУРБ
На територията на Басейновата дирекция на Западнобеломорски район се
намират предприятия, класифицирани по реда на глава седма, раздел I от ЗООС, с
нисък и висок рисков потенциал, описани в следващата таблица:

Химично
състояние на
повърхностно
водно тяло

Екологично
състояние на
повърхностно
водно тяло

Наименование на
повърхностно
водно тяло

Код на повърхностно
водно тяло,в близост
до предприятието

Басейнова
дирекция

Оператор

РИОСВ

№

Рисков потенциал

Таблица 2.8-1. Предприятия с висок и нисък рисков потенциал
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BG4ST700
R1022

р.
много лошо
Глогошка
(Банщица)
от
кота
1160 м. до
вливане в р.
Струма

BG4ST700
R1020

р.Соволянс умерено
ка
Бистрица
от
кота
1195 м. до
вливане в р.
Струма

недостигащо добро

недостигащо добро

Западнобеломорски район
Западнобеломорски район

РИОСВ Перник

1 „Алел“ ЕООД, нисък
гр. Кюстендил
предприятиеза
съхранение и
производство
на
базови
органични
разтворители
и разредители
на
алкидни
бои
„Алел“
ЕООД,
гр.
Кюстендил
2 „Булмаркетвисок
Кюстендил“
ООД,
гр.
Кюстендил –
„ЖП-изливно
съоръжение за
газ
пропанбутан“
(Данъчен
склад
–
1
категория), с.
Скриняно,
община
Кюстендил,
област
Кюстендил,
Северна
промишлена
зона

РИОСВ Перник
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р. Струма умерено
от
яз.
Студена до
вливане на
р. Конска

BG4ST900
R003

р. Струма умерено
от
яз.
Студена до
вливане на
р. Конска

BG4ST600
R039

р.
умерено
Разметаниц
а
от
изворите до
вливане в р.
Джерман

неизвестно

Западнобеломорски район

BG4ST900
R003

добро

неизвестно

Западнобеломорски район
Западнобеломорски район

РИОСВ Перник
РИОСВ Перник

3 „Ер
Ликид нисък
България“
ЕООД,
гр.
Пирдоп,
Индустриална
зона– „Завод
за
производство
на технически
газове“,
гр.
Перник,
на
територията
на „Стомана
Индъстри“
АД,
гр.
Перник
4 „Пауър Тийм висок
Газ“
ЕООД,
гр. Перник –
„Складова
база
за
пропан-бутан
и
светли
горива“,
находяща се
на площадката
на
завод
„Стомана“, гр.
Перник
5 „Въгледобив
нисък
Бобов
дол“
ЕООД,
гр.
Бобов
дол,
област
Кюстендил за
предприятие с
нисък рисков
потенциал –
„Въгледобив
Бобов
дол“
ЕООД,
гр.
Бобов
дол,
област
Кюстендил

РИОСВ Перник
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BG4ST500
R1030

BG4ST500
R1030

неизвестно

умерено

умерено

добро

BG4ST600
R039

р. Струма
от
яз.
Студена до
вливане на
р. Конска
р.
Разметаниц
а
от
изворите до
вливане в р.
Джерман
р. Струма
от
вливането
на
р.
Джерман
до вливане
на
р.
Благоевгра
дска
Бистрица
р. Струма
от
вливането
на
р.
Джерман
до вливане
на
р.
Благоевгра
дска
Бистрица

лошо

неизвестно

Западнобело
морски
район
Западнобеломо
рски район
Западнобеломорски район

РИОСВ Перник

BG4ST900
R003

лошо

неизвестно

9 Петролна база нисък
„Благоевград“,
гр.
Благоевград,
ул. „Г. Попов“
№
2,
с
оператор
„Сервиз
Канект“ ООД,
с.
Момина
клисура

Западнобеломорски район

8 „БМВ-2000“
нисък
ООД,
гр.
Благоевград за
предприятие с
нисък рисков
потенциал –
БМВ-2000“
ООД“,
гр.
Благоевград

РИОСВ Благоевград

7 „ТЕЦ БОБОВ нисък
ДОЛ“
ЕАД,
гр. Дупница

РИОСВ Благоевград

6 „Мини открит нисък
въгледобив“
ЕАД,
гр.
Перник

РИОСВ
Перник
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На база на събраната и синтезирана информация, се налага изводът, че всяко от
описаните предприятия, в рамките на своята дейност и при наличието на аварийна
ситуация би представлявало риск за водния обект,който е в обсега на предприятието.
Необходими са мерки, които да водят до предотвратяване на замърсяването на речните
басейни в случай на авария и/или инцидент.

2.9. ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ: ШУМ, ВИБРАЦИИ, ЛЪЧЕНИЯ И ДРУГИ
Шум
В страната е изградена и функционира Национална система за контрол, ограничаване и
снижаване на шума в населените места като основен управленски инструмент за
проследяване и превенция на неблагоприятните здравно-екологични ефекти от
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разпространението и въздействието на фактора „шум”. ИАОС поддържа и актуализира
база данни с измерванията на акустичното натоварване, които са за:
- Нивото на шума по границата на промишления източник в dB(А);
- Нивото на шума в мястото на въздействие - най-близката жилищна или обществена
сграда в dB(А);
Стойностите се отчитат за различните периоди от денонощието, в които предприятието
работи (дневен период – от 7 до 19 часа, вечерен период – от 19 до 23 часа , нощен
период - от 23 до 7 часа ).
В системата на Министерство на задравеопазването се извършва мониторинг и чрез
оперативната мрежа на Националната система са всички РИОКОЗ. Те проследяват
нивото на шума в населените места в 727 бр. пунктове за мониторинг в 36 града - 27
областни и градовете: Ботевград, Самоков и Своге от Софийска област, Горна
Оряховица и Свищов от област Велико Търново, Дупница от област Кюстендил,
Казанлък от област Стара Загора, Попово и Омуртаг от област Търговище.
Шумът в околната среда е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка
дейност, в т.ч. шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния,
железопътния, водния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на
промишлеността, както и от локални източници на шум.
При продължително излагане на шум е установено че той влияе на почти всички органи
и системи на човешкия организъм, и оказва вредното си въздействие, като причинява:
•

на централната нервна система - нервна преумора, психични смущения в
паметта, раздразнителност;

•

на вегетативната нервна система - усилен тонус, който може да доведе до
редица сърдечни, циркулаторни и други прояви;

•

на сърдечно–съдовата система – изменения в сърдечния ритъм (тахикардия), и
промени, които водят до повишаване на артериалното налягане;

•

на дихателната система – изменение на респираторния ритъм;

•

на ендокринната система – изменение на количеството на кръвната захар,
повишаване на основната обмяна, задържане на вода в организма.

Според извършените проучвания в областта, въздействието на нивата на шума се
разделят на следните групи:
•

шум, чието ниво е над 120 dB(A) се счита, че поврежда слуховите органи;

•
шум с ниво 100 – 120 dB(A) за ниските честоти и 80 – 90 dB(A) за средните и
високите честоти може да предизвика необратими изменения в органите на слуха и при
трайно излагане да доведе до болестно състояние;
•

шум с ниво 50 – 80 dB(A) затруднява разбираемостта на говора;
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•
шум с нива около 50 – 60 dB(A), оказват вредно влияние върху нервната система
на човека и смущават неговия труд и почивка.
Съгласно Наредба № 6 от 26 Юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето
на населението (Обн. ДВ. бр. 58 от 18 Юли 2006 г.), граничните стойности на нивата на
шум в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън
тях са посочени в следващата таблица:
Таблица № 2 от прил.№2 към чл.5 на
Наредба 6
Територии и устройствени зони в урбанизираните
територии и извън тях

Еквивалентно ниво на шума
в dB(A)
ден

вечер

нощ

1.

Жилищни зони и територии

55

50

45

2.

Централни градски части

60

55

50

3.

Територии, подложени на въздействието
60
на интензивен автомобилен трафик

55

50

4.

Територии, подложени на въздействието
на релсов железопътен и трамваен 65
транспорт

60

55

5.

Територии, подложени на въздействието
65
на авиационен шум

65

55

6.

Производствено-складови
територии и зони

70

70

70

7.

Зони
за
индивидуален отдих

45

40

35

8.

Зони за лечебни заведения и
45
санаториуми

35

35

9.

Зони за научноизследователска и
45
учебна дейност

40

35

35

35

10.

обществен

Тихи зони извън агломерациите

и

40
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Резултатите от провеждания мониторинг на шума в населените места и анализът на
данните показва, че най-много пунктове попадат в шумовия диапазон 63-67 dBA и 6872 dBA.
Положителен факт е липсата на пунктове в населените места, попадащи в диапазона
78-82 dBA и преминаването на 14 от контролните пунктове в диапазона 73-77 dBA.
Неблагоприятно е подчертаното задържане на високите шумови нива от диапазона 6872 dBA в градовете Кюстендил и Дупница. Това означава утвърждаване на утежнена
акустична обстановка в урбанизираната среда, която би могла да се свърже с
възникването на здравен риск.
Основните мероприятия, които се препоръчват на общините, са свързани с подобряване
организация на транспорта, пътната инфраструктура, начина на застрояване и
организация на териториите, създаване и поддържане на "тихи зони" и зони,
подлежащи на усилена шумова защита, прилежащи към детските, здравните и учебните
заведения, жилищата и местата за отдих. Това са дейности, зависещи от доброто
управление на градската среда и които са изцяло в прерогативите на общинските
ръководства.не установява наднормени нива на шума
Електромагнитни полета
Електромагнитните полета са комбинация от невидими електрически и магнитни
полета със заряд. Генерират се от природни явления, както и от човешки дейности,
главно от употребата на електричество.
Повечето електромагнитни полета, създадени от човека, променят посоката си на
специфична честота, варираща от високи радиочестоти (РЧ) – като тези, използвани
от мобилните телефони, през средни честоти (СЧ) – като тези, генерирани от
компютърните екрани и изключително слаби честоти (ИСЧ) – като тези, генерирани
от електрическите проводници.
Терминът статичен се използва за полета, които не се променят с времето. Статичните
магнитни полета се използват за снемане на медицински изображения и се генерират
от уреди, използващи прав ток.
Излагането на електромагнитни полета причинява незабавни биологични ефекти, ако
полетата са достатъчно силни. Ефектите варират от стимулиране на нерви и мускули до
загряване на тъканите на тялото в зависимост от честотата. За предпазване от тези
влияния са създадени норми за излагане на електромагнитни полета.
Радиочестотни полета
Радиочестотните полета имат множество приложения в модерните комуникации. Найразпространените източници са мобилни телефони, безжични телефони,
локални безжични мрежи и радиопредавателни кули. Медицинските скенери,
радарните системи и микровълновите печки също използват радиочестотни полета.
Радио честотите варират от 100 kHz до 300 GHz.
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Когато човешкото тяло е изложено на радиочестотни полета, то натрупва енергия с
течение на времето. Колко радиочестотна енергия натрупва човек всекидневно не
е известно, тъй като излагането зависи от много фактори, особено разстоянието
на източниците. Силата на полето бързо намалява с увеличаване на разстоянието,
което означава, че човек натрупва повече енергия от устройство, което използва
отблизо - мобилен телефон в ръката, например, отколкото от по-силен източник,
като радиопредавателна кула, който обаче е доста по-отдалечен.
Радиационен гама фон
Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама фон се състои от 26 локални мониторингови станции, измерващи мощността на дозата.
Станциите са разположени по цялата територия на страната, работят в непрекъснат
режим и изпращат данни в централната станция в ИАОС.
По данни на ИАОС, Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на
радиационния гама-фон не е регистрирала стойности на радиационния гама фон,
различни от естествените. Не се наблюдавана тенденция за повишаване на обемната
специфична активност на естествените и техногенни радионуклиди в атмосферния
въздух. При наблюдението на радиационното състояние на необработваеми почви не са
констатирани надфонови стойности на специфичната активност на естествените и
техногенни радионуклиди. Повърхностните водни течения и басейни в страната са в
добро радиационно състояние

2.10. НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ
Демографска характеристика
Със Закона за водите на територията на Република България са определени 4 района за
басейново управление на водите: Дунавски район с център Плевен, Черноморски район
с център Варна, Източнобеломорски район с център Пловдив и Западнобеломорски
район с център Благоевград.
Западнобеломорски район за басейново управление включва 6 области (Благоевград,
Перник, Кюстендил и части от област София, Смолян и област Пазарджик), 33общини
(24 частично и 29 изцяло), чието население по последни данни на Националния
Статистически Институт е 8,2 % от населението на страната. Административен център
на района е област Благоевград.
Демографското развитие на страната ни е национален и социален приоритет от огромно
значение, изискващ максимална концентрация на усилията и провеждане на активна и
последователна политика на институциите и структурите на гражданското общество на
централно, регионално и местно ниво.
Последните години са белязани от демографска криза, характеризираща се със
стабилна депопулация.

110

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ПУРБ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН 2016-2021

Днешното демографско състояние на българското население е резултат от
продължително действие на множество фактори и влияния. Една част от тях са
свързани с общи тенденции в демографското развитие на европейските страни, други –
със специфичните особености на историческото, икономическото и културно развитие
на Република България и конкретно за Западнобеломорски район на областите
Благоевград, Перник, Кюстендил и др.
Текущата демографска ситуация в страната се характеризира с продължаващо
намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата и
детската смъртност. Като положителни тенденции през 2014 г. могат да се отбележат
увеличаването на броя на живородените деца и нарастващата средна продължителност
на живота на населението.
Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души,По данни
напреброяване от 01.02.2011 г., населението в област Благоевград наброява 323 552
души.Демографската картина в област Перник се характеризира с трайна тенденция
към намаляване на общата численост на населението. Към 31.12.2012г. населението в
областта е 130 230 души.По данни отпреброяване от 2011 година населението в област
Кюстендил наброява 136 686 души. В сравнение със средното за страната, областта е
сравнително ниско населена, като населението в отделните общини е разпределено
неравномерно.
Териториалното разпределение на населението (живеещи в градове/села) е както
следва:област Благоевград-около 1/5 от населението на областта (77 441 души) е
съсредоточено в община Благоевград. Делът на градското население спрямо общото на
областта е 59,13 % , а на селското - 40,87%.; Област Перник е с гъстота на население в
изключително голям диапазон. Най-гъсто населена е община Перник, а най-ниско
населена е община Трън. Населени места с и под 5 жители в областта са седем.
Разпределението на населението по населени места е резултат от неговото естествено и
механично движение, а така също и от административните промени в селищната
структура на страната.
От особено значение за определяне на здравно-демографската характеристика на
населението и тенденциите на общественото здраве е оценката на неговата възрастова
структура. Промените във възрастовата структура на населението оказват съществено
влияние върху показателите за обществено здраве, особено върху общите коефициенти
на раждаемост, смъртност, заболеваемост и болестност и др., и в крайна сметка върху
здравните потребности на населението.
Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2014 г. лицата на 65
и повече навършени години са 20.0% от населението на страната. От областите с найнисък дял на възрастното население се откроява област Благоевград -17.5 %.За област
Перник относителният дял на лицата над 60 години е 30,5 %.
Към 31.12.2014 г. децата до 15 години са 998 196, или 13.9% от общия брой на
населението. Общо в шестнадесет области този дял е под общия за страната, като най-
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нисък за района е в областите Перник и Кюстендил - съответно 11.8 и 11.9%. Към
31.12.2015 г. децата до 15 години в област Благоевград са 14.4% от общия брой на
населението. По последи данни от Националния център по здравнаинформация (НЦЗИ,
2009), след 2006 г. се отчита повишаване на раждаемостта.
През 2014 г. в страната са регистрирани 68 083 родени деца, като от тях 67 585 (99.3%)
са живородени.Раждаемостта в област Перник е една от най-ниските в страната- за
2012г е7,4 ‰ .Коефициентът на раждаемост за област Благоевград е9.0‰ (2013г.), а за
област Кюстендил- е 7.0‰ ( 2013г.).
Нивото на общата смъртност за страната продължава да е твърде високо. Броят на
умрелите през 2014 г. е 108 952 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.1‰.
Областите Кюстендил и Перник се нареждат в челните места по този показател,
съответно за 2014г. -19.0‰ и 18.5‰ . Девет са областите със смъртност, по-ниска от
общата за страната, като сред тях е област Благоевград - 12.9‰.
За област Благоевград най- честите причини за смъртност за 2013г. на 100 000 души
се подреждат както следва- болестите на органите за кръвообращение,
новообразувания, болести на дихателната система, симптомите, признаците и
отклоненията от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания,
некласифицирани другаде, външни причини.
За област Кюстендил структурата на причините за смърт на 100 000 души за 2013г. е :
болести на кръвообръщението, новообразувания, симптомите, признаците и
отклоненията от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания,
некласифицирани другаде, болести на дихателната система, болести на
храносмилателната система, болести на пикочо-половата система.
В област Перник водещи в структурата на причини за смъртност на 100 000 души за
2013 г. отново са болести на органите на кръвообръщението, следвани от
новообразувания, болести на храносмилателната система,болести на пикочо- половата
система и външни причини за смъртност.
През 2014 г. в страната са починали 517 деца на възраст до една година, а
коефициентът на детска смъртност1 е 7.6‰. След регистрираното трайно намаление
на нивото на детска смъртност от 1997 г. досега, през 2014 г. коефициентът на детска
смъртност за първи път се покачва с 0.3‰. За област Благоевград- 7.6‰, за област
Кюстендил -7.6‰, за област Перник -5.3 ‰.
Динамиката на умиранията през различните периоди на кърмаческатата възраст перинатален, неонатален и постнеонатален, е от голямо значение за практиката на
общественото здравеопазване с оглед профилактиката на риска и намаляване на
умиранията.Перинаталната смъртност е с по-висок интензитет от неонаталната и
постнеонаталната. Неонаталната смъртност се свързва най-вече с ендогенните причини:
вродени аномалии, недоносеност и др. Водещи причини при постнеонаталната
смъртност са: болести на дихателната система, вродени аномалии, инфекциозни
заболявания и т.н.
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Съществено влияние върху нивото и структурата на детската смъртност оказват
факторите, свързани със стила и начина на живот на семействата; несъблюдаване на
някои правила за отглеждане и закаляване на децата през първата година от живота им;
наличие на някои заболявания: хипотрофия, рахит, ексудативна диатеза; неблаприятни
жилищни и материални условия за живот в смейството; ниска здравна култура на
родителите и др.
През 2014 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 94
520 лица.
По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял сред
преселващите се са лицата във възрастовата група 20 - 39 години (35.8%), следвани от
лицата под 20 години (25.3%). Значително по-малък е делът (17.2%) на 40 - 59годишните и на тези на 60 и повече навършени години - 21.7%.
Най-голямо териториално движение има по направлението „град - град“ (43.5%).
Значително по-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по
направлението „село - село“ (9.2%). Относителният дял на преселилите се от градовете
в селата (26.3%) е по-голям отколкото в обратното направление - „село - град“ (21.0%).
Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността
на неговото естествено и механично (миграционно) движение.
Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на
населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с
отрицателен естествен прираст на населението. През 2014 г. в резултат на
отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 41 367
души.
Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е
минус 5.7‰. През 2014 г. всички области в страната имат отрицателен естествен
прираст.За област Благоевград- минус 2.7‰ , за област Кюстендил- минус11.4‰, за
област Перник- минус 11.7‰ .
Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният
прираст (нетното салдо от външната миграция), който също е отрицателен - минус 2
112 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от
страната.
Здравни показатели на населението
Анализирани са двата най-информативни здравни показатели - заболеваемосттаи
болестност. Заболеваемост е общият брой на регистрираните нови случаи на
заболявания при първичната медицинска помощ за 1 година, болестност - общият брой
регистрирани стари и нови случаи през годината.
Нарастващата заболеваемост на населението се определя в най-голяма степен от
заболявания, които се дължат на демографски фактори, свързани със стареенето на
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населението, нездравословно хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол,
нерационален и нехигиеничен живот, намалена двигателна активност и спортуване,
живот в стрес и др.
През 2013г. година се наблюдава увеличаване на заболяванията от някои заразни
болести - варицела, скарлатина, Кримска-Конго хеморагична треска, морбили,
менингококов менингит и сепсис.
Заболеваемостта от активна туберкулоза през 2013 г. продължава да намалява. Същата
тенденция се наблюдава и при заболеваемостта от активна туберкулоза сред децата до
17-годишна възраст.
Заболеваемостта от злокачествени новообразувания бележи тенденция на нарастване.
През 2013 г. честотата на новите случаи на заболявания от злокачествени
новообразувания се увеличава спрямо предходната година и е 461.9 на сто хиляди
души от населението.
Хоспитализираните случаи (изписани и умрели) в стационарите на лечебните заведения
в страната през 2013 г. са 2 221 115. От тях 14.7% от случаите са по повод фактори,
влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби.
В структурата на хоспитализираните случаи по класове болести водещо място през
2013 г.заемат болестите на органите на кръвообращението, дихателната система,
храносмилателната система, пикочо-половата система, новообразувания, бременност,
раждане и послеродов период, травми, отравяния и някои други последици от
въздействието на външни причини.
При децата до 17-годишна възраст най-голям е относителният дял на
хоспитализираните поради: заболявания на дихателната система; някои състояния,
възникващи през перинаталния период; някои инфекциозни и паразитни болести;
травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини.
Сравнително високия относителен дял на хоспитализираните случаи при децата по
повод фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със
здравните служби, е резултат от отчитането на здравите живородени деца към този
клас.
Сред лицата на възраст 18-64 години най-голям е делът на хоспитализираните поради
бременност, раждане и послеродов период, болести на органите на кръвообръщението,
болести на храносмилателната система, болести на пикочо-половата система,
новообразувания, болести на дихателната система.
Водещи заболявания в структурата на хоспитализираните болни над 65-годишна
възрастса болестите на: органите на кръвообращението, храносмилателната система,
новообразуванията и дихателната система.
За област Перник например картината на заболеваемостта и болестността показва
развитие, идентично с това за страната и влияещо се от същите фактори. Макар и с
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еднакви тенденции на развитие с тези за страната в региона заболяванията години
наред, за повечето нозологични групи, е по-висока.
Данните показват, че през последните десетина – петнадесет години не се наблюдават
съществени изменения в структурата на регистрираните заболявания в региона.
Заболеваемостта освен, че бележи увеличение, показва и териториални различия. В
община Перник различията между града и селата са почти заличени, докато в другите
общини (Трън, Земен, Брезник), разликите са силно подчертани, поради това, че селата
са отдалечени от града и помежду си. В структурата на болестността по класове, найвисок относителен дял имат болестите от клас ІХ – на кръвообращението- 21,4% ,
заболявания – бр. или 439на 1 000 души от населението, следвани от болестите от клас
Х – на дихателната система с относителен дял -17,8 % , регистрирани заболявания бр.
на 1 000 души от населението – 363,6‰. По ранг заболяванията се подреждат:
ендокринни с относителен дял – 7,4% , болести на пикочополовата система – с
относителен дял – 6,3% .
В структурата на свежата заболеваемост (новооткритите) с най-голям дял са болести на
дихателната система - клас Х 30 517 бр. или 234,3 на 1 000души от населението,
следвани от клас VІІ болести на окото и придатъците му 11 420 бр.или .87,7 на 1
000души от населението.
Демографската характеристика на района е свързана със сегашното и бъдещото
потребление главно на питейна вода, тъй като преобладаващата част на консумацията
на питейна вода се отнася за населението. Потреблението на питейна вода в определена
степен следва динамиката на населението, разбира се не пряко, тъй като питейна вода
се ползва и за производствени нужди, в селско стопанство (животновъдството на първо
място) и други потребители, имащи непроизводствен характер (бюджетни, здравни и
учебни учреждения, търговия, противопожарни нужди и т.н.).
Демографските промени в района са негативни, но се наблюдават благоприятни
тенденции, които са характерни и за страната като цяло –повишаване на раждаемостта,
намаляване на детската смъртност. Показателите за здравното състояние –
„заболеваемост” и „болестност” са около средните за страната.
Поради това устойчивите решения по отношение качествата на водите в района,
предотвратяване на необратимите щети върху околната среда и населението са
съществен елемент в общата стратегия за подобряване на демографията и здравето на
населението.

2.11.РАЗВИТИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАН ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
Таблица 2.11.1. Развитие на компонентите и факторите на околната среда без
прилагане на плана
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Компонент/фактор Развитие на компонентите и факторите на околната среда без
на околната среда
прилагане на плана
Не се очаква значителна промяна (положителна или отрицателна)
Атмосферен въздух в състоянието на атмосферния въздух при сценарий без
прилагане на ПУРБ на ЗБР
Не се очаква значителна климатична промяна (положителна или
Климат
отрицателна) при сценарий без прилагане на ПУРБ на ЗБР
Без прилагането на ПУРБ няма да бъде осигурено:
1.
опазване на количеството на водите и ефективното им
използване при предоставяне на водни услуги;
периодичен и аналитичен преглед на значимите видове
2.
натиск и въздействие в резултат от човешката дейност;
3.
реализиране на програмите за мониторинг, осигуряващи
периодична, актуална информация за състоянието на водите;
информация за потенциално застрашените водни тела,
4.
резултат от точкови и дифузни източници на замърсяване;
5.
дейности
по
намаляване
на
замърсяването
и
предотвратяване на влошаването на състоянието на водите;
6.
специален статут, гарантиращ опазване и съхранение на
зоните за защита на водите;
7.
контрол и действия, насочени към редуциране на натиска
върху хидроморфологичните характеристики на лотичните
Повърхностни води
водни тела;
8.
изпълнението на целите, насочени към поддържане и
възстановяване на екологично и химично доброто състояние на
повърхностните води;
9.
актуална информация на обществеността за планираните и
реализирани мерки, както и доститнатите резултати от тяхното
прилагане
Неприлагането на ПУРБ не може да гарантира изпълнение на
целите, заложени в Рамковата директива за водите, от която
произтичат
всички
транспонирани
в
националото
законодателство нормативни документи. В този смисъл ПУРБ
има ключово значение за съхранение на водните ресурси,
опазване на качествата на повърхностните води и
балансиранотофункциониране на водните екосистеми в
териториалния обхват на ЗБРУВ.
При неприлагане на ПУРБ :

Подземни води

1. няма да се постигне основната цел - ПВТ да са в добро
състояние.
2. няма да се осъществят дейностите по ограничаване на
въвеждането на замърсители в подземните води.
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3. няма да се постигнат стандартите и целите за защитените
територии.
4. Всички проблеми касаещи количествата и качествата на
подземните води констатирани в екологичната оценка ще
продължат да съществуват и ще се задълбочават, което има
дегенеративен характер с тенденция към влошаване на
състоянието на водите, което ще рефлектира върху човешкото
здраве.
5. Чистата, здравословна и правилно функционираща водна
среда предоставя на обществото редица ползи, като например
чиста вода за домакинствата и индустрията. Значимите проблеми
в управлението на водите могат да намалят качеството на
водната среда и следователно да намалят ползите, които
обществото извлича.
Неприлагането на ПУРБ ще се отрази неблагоприятно върху
околната среда. Въздействието върху почвите ще бъде
отрицателно и причинено от
1.
непречистените води от населението и индустрията;
2.
от инфилтрата от нерегламентираните депа за битови
отпадъци,
3.
в резултат на интензивно земеделие и прекомерно
използване на препарати за растителна защита,
4.
от замърсяване на почвите и околните терени при добива
на минерални и инертни материали,
5.
от проявите на ерозия, от наводнения и
6.
ще затрудни опазването на водите от замърсяване.

Почви

Население
човешко здраве

и

1. Ако не се приложи ПУРБ качествата на водите няма да се
приведат в съответствие с европейските изисквания и
българската законова и нормативна уредба, при което няма да се
създадат условия за подобряване на околната среда и здравното
състояние на населението.
2. Недобрите качества на водите са неблагоприятен фактор по
отношение потреблението им за битови нужди, повишен е
рискът от заболеваемост на населението, свързана със състава на
водите, създават се пречки за осигуряване на добро качество на
живот на населението и за здравословни условия на живот, което
от своя страна ще бъде предпоставка за повишен здравен риск
при населението.
3. Неприлагането на ПУРБ ще затрудни осъществяването на
мерки за намаляване на замърсяването на водите от различни
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източници (промишленост, селско стопанство, битови дейности
и др.), което ще се отрази неблагоприятно върху околната среда
и здравното състояние на населението.
4. Близостта и достъпът до много водни ресурси в
Западнообеломорския район допринасят съществено за градската
регенерация, създават условия за отдих и рекреация, съдействат
за по-здравословен начин на живот. Прилагането на ПУРБ е
необходимо за реализиране на тези условия.
Неприлагането на Плана за управление на речните басейни в
Западнобеломорски район би имало негативно влияние върху
околната среда, поради нарушаването и замърсяването на
ландшафтните компоненти от:
1. създаването на нови типове антропогенни и промишлени
ландшафти, замърсени от човешката дейност и с
неблагоприятно визуално-естетическо въздействие;
2. замърсяване на почвите и водните обекти от битовофекални води;
3. замърсяването от нерегламентираните сметища;
4. от депата за отпадъци (битови, строителни, промишлени);
5. преки нарушения и замърсяване на
ландшафтните
компоненти в резултат от строителните дейности за
изграждане на ПСОВ и канализационни системи;
6. изграждане на регионални депа за битови отпадъци;
7. ремонт на хидротехническите съоръжения;
8. изграждане на кариери за добив на инертни материали и
др.

Ландшафт

Биологично
разнообразие

Неприлагането на ПУРБ ще доведе до намаляване на
природозащитния статус на природни местообитания , видове и
техните местообитания, опазвани в защитените територии и
защитените зони от Натура 2000, както и до значителни
отрицателни въздействия върху биологичното разнообразие,
флората и фауната, опазвани извън тях.
Неприлагането на ПУРБ ще възпрепятства постигането на целите
на обявяване на защитените зони от Натура 2000.

Материални активи
Вредни
фактори

Не се очаква промяна (положителна или отрицателна) в
състоянието на материалните активи при сценарий без прилагане
на ПУРБ на ЗБР

физични Не се очаква промяна (положителна или отрицателна) в
състоянието на вредните физични фактори при сценарий без
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прилагане на ПУРБ на ЗБР

Отпадъци

Без прилагането на ПУРБ на ЗБР се очаква отрицателна промяна
по отношение състоянието и управлението на отпадъците
поради остарели, формални и неприложими механизми на
контрол в до сегашния планов период.

Без прилагането на ПУРБ на ЗБР се очаква отрицателна промяна
Предприятия
с по отношение състоянието и управлението на предприятиятията
висок
и
нисък с висок и нисък рисков потенциал поради остарели, формални и
неприложими механизми на контрол в до сегашния планов
рисков потенциал
период.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО
ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ
ПУРБ и програмата от мерки са насочени към подобряване на състоянието на
повърхностните и подземни водни тела и видно от направения анализ в т.6 от
настоящия доклад, при реализирането му не се очакват значими отрицателни
въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Представената информация по
отношение на чувствителните територии има описателен характер и представлява
кратка характеристика, както следва:
ТЕРИТОРИИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ВОДОЧЕРПЕНЕ ЗА ЧОВЕШКА
КОНСУМАЦИЯ
3.1.1. Зони за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване
3.1

Зоните за защита на водите, посочени в Приложение IV на РДВ и чл. 119 а от ЗВ, са:
водните тела и санитарно-охранителни зони (СОЗ), предназначени за питейно-битово
водоснабдяване и/или водните тела и СОЗ, съдържащи минерални води.
Наредба № 3 от 16.10.2000 г. регламентира условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди. С тази Наредба се определят условията и редът за проучване,
проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно- охранителните
зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.
Санитарно-охранителните зони осигуряват: 1. Физическа охрана на водоизточника
и/или съоръжението; 2. Защита срещу постъпване на замърсители във
водоизточниците; 3. Гарантиране на проектното количество и качеството на водите във
водовземните съоръжения за срока на действие на разрешителното за водоползване; 4.
Запазване на водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за питейни цели
от бъдещите поколения.

119

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ПУРБ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН 2016-2021

За разлика от първия планов период, в проекта на ПУРБ 2016-2021 са обособени нови
63 броя повърхностни водни тела (Струма – 44, Места – 16, Доспат - 3),
предназначени за питейно-битово водоснабдяване. От тях, 60 броя са
повърхностни водни тела категория „река“ и 3 броя са повърхностни водни тела
категория „езеро“ (Таблица № 3.1.а., Раздел 3 на ПУРБ) . Общата водосборна площ на
зоните за защита на повърхностни води, предназначени за ПБВ е 1 019,08 км2, което
представлява 9% от площта на ЗБР. Актуалната оценка на състоянието на зоните за
защита на водите, предназначени за ПБВ, показва, че в добро състояние са оценени
всички 63 учредени водни тела. Посоченото осигурява чистота и високо качество на
водите за питейно-битови цели и гарантира живота и здравето на населението. В тази
връзка, с цел недопускане на негативни въздействия върху териториите, определени за
водочерпене за човешка консумация е разработена основна мярка BG4MB006
Учредяване, изграждане и експлоатация на общо 474 броя санитарно- охранителни
зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. Към
момента са проведени процедури и са определени 271 броя санитарно-охранителни
зони.Подробна характеристика на повърхностните водни тела, предназначени за ПБВ е
представена в изготвения в плана Регистър, представен в Приложение 3.1.а. на ПУРБ
2016-2021.

3.1.2. Зони за защита на подземни води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване
Зоните за защита на водите, посочени в Приложение IV на РДВ и чл. 119 а от ЗВ, са:
водните тела и санитарно-охранителни зони (СОЗ), предназначени за питейно-битово
водоснабдяване и/или водните тела и СОЗ, съдържащи минерални води.
При актуализацията на регистъра на зоните за защита на подземни води, предназначени
за питейно-битово водоснабдяване, от всичките 38 на брой актуализирани подземни
водни тела, 34 броя отговорят на критериите на чл. 119, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗВ и са
определени като води за водочерпене за човешка консумация (представени са в
Приложение 3.1.б, Раздел 3, ПУРБ до 2021).
В следствие на прилагане на ПУРБ няма да бъдат значително засегнати териториите,
определени за водочерпене за човешка консумация. При реализация на планираните
мерки ще се предотврати влошаването или ще бъде подобрено състоянието на зоните за
защита.

3.2 ЗОНИ, ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ БИОГЕННИ ЕЛЕМЕНТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ
КАТО ЧУВСТВИТЕЛНИ СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 91/271/ЕИО И
ЗОНИ, ОБЯВЕНИ КАТО УЯЗВИМИ СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА
91/676/ЕИО
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Съгласно разпоредбите на Директива 91/676/ЕЕС, транспонирани в Наредба № 2 от 13
септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници, за уязвими зони се обявяват териториите, определени за защита на
подземните водни тела от замърсяване на водите, причинено или предизвикано от
нитрати от земеделски източници. Със заповед на Министъра на околната среда и
водите се определят:
•

Водите, които са замърсени и водите, които са застрашени от замърсяване
(съдържание на нитрати с концентрация по-голяма от 50 mg/1), отчитайки
физикохимичните и природните характеристики на водите и почвите;

•

Уязвими зони - тези райони в страната, в които чрез просмукване или оттичане,
водите се замърсяват или могат да бъдат замърсени с нитрати от земеделски
източници и които допринасят за замърсяването.

Актуализация на регистъра на уязвимите зони на БД „Западнобеломорски район” е
извършена въз основа на Заповед № РД-146/25.02.2015 г. на Министъра на МОСВ за
обявяване на нитратно уязвимите зони и критериите описани в „Подход за
определяне/актуализиране на зони за защита на водите и техните екологични цели,
съгласно чл. 119а, aл. 1, т. 14 от Закона за водите”.
В Западнобеломорски район за басейново управление са определени 3 броя водни тела
(едно повърхностно и две подземни), които са замърсени или са застрашени от
замърсяване с нитрати от земеделски източници. Идентифицирано е едно
повърхностното водно тяло BG4ST400R1072 - р. Струмешница от българомакедонската граница до вливане в р. Струма. Следва да се отбележи, че посоченото
водно тяло е определено и като чувствителна зона по смисъла на Заповед №РД970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите. Водното тяло не покрива
критерия „Над 30 % от площта на водосбора на водното тяло да попада в уязвима
зона”,но е идентифицирано като повлияно от значим дифузен натиск, предвид
комбинирания натиск върху водосбора му. Следва да се отбележи, че водите на
трасграничната река Струмешница се замърсяват с нитрати, чрез просмукване или
оттичане от земеделски източници вследствие натоварването с вещества –замърсители,
с произход оранжерийно производство. В резултат екологичното състояние на водното
тяло е оценено като лошо.
В ПУРБ 2016-2021 не е определено химичното състояние на водното тяло.BG4000000Q001 - Порови води в Кватернер Струмешница и BG4000000N011 - Порови
води в Неоген Струмешница. В приложение № 25 и приложение №36 са представени
съответно териториите на общините или части от тях в обхвата на уязвимата зона по
надморска височина и карта на зоната.
Чувствителни зони
Целта на учредените чувствителните зони е протекция на повърхностните води от
повишено съдържанието на биогенни елементи в тях, в резултат от заустване на
отпадъчни води от населените места. Регистърът на чувствителните зони в
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повърхностните водни обекти в ЗБР е представен в Приложение 3.3.2.а на ПУРБ 20162021. В съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни
норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води,
зауствани във водни обекти, на територията на ЗБД БУ са идентифицирани 9
чувствителни зони, всички в басейна на река Струма, които заемат 18 % от общата
площ на ЗБР. От посочените 7 лотични водни тела, в поречието на Струма и 2 лентични
(язовирите Студена и Пчелина). Оценката на екологичното и химично състояниена
водните тела, определени като чувствителни зони е представена в Приложение
4.1.3.б.на ПУРБ. Следва да се напомни, че предвид статута на чувствителните зони, към
заустваните в тях отпадъчни води се прилагат допълващи изисквания за пречистване, с
цел предотвратяване на процесите на еутрофикацията на водните тела, разположени в
тези територии. В тази насока е необходимо осигуряване на биологично пречистване и
отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор до съответните концентрации,
регламентирани в посочената по-горе Наредба за:
•
•

заустване във водоприемник, обявен за чувствителна зона на отпадъчни води от
всички агломерации с над 10 000 еквивалент жители (е.ж.);
заустване във водосбор на чувствителна зона на отпадъчни води от агломерации с
над 10 000 е.ж.

3.3. ЗОНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО ЧУВСТВИТЕЛНИ С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА
МЕСТООБИТАНИЯ, ПРИ КОИТО ПОДДРЪЖКАТА ИЛИ ПОДОБРЯВАНЕТО
НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ Е ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ОПАЗВАНЕТО ИМ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО
СЪОТВЕТНИТЕ
ОБЕКТИ
ПО
“НАТУРА
2000”,
ОПРЕДЕЛЕНИ
СЪГЛАСНО
ДИРЕКТИВА
92/43/ЕИОИ
ДИРЕКТИВА
79/409/ЕИО.
В териториалния обхват на Западнобеломорски район за басейново управление са
определени:
•

защитени територии, по смисъла на чл. 3 и на основание чл. 39 от Закона за
защитените територии, обявени със Заповед на Министъра на околната среда и
водите. Посочените територии се делят на няколко категории: национален парк,
природен парк, резерват, поддържан резерват, защитена местност и природна
забележителност;
• защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, която
включва зони под специална защита, съгласно Директивата за природните
местообитания, както и специални защитени зони, определени в Директивата за
птиците.
В резултат на актуализацията на ПУРБ (2016 – 2021 г.), в териториалния обхват на
Западнобеломорски район, са определени 70 броя защитени територии. Те
съставляват 12% от площта на ЗБР (Приложение 3.5.в и Карта 3.5.в).
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При актуализация на регистъра за защитените зони, обявени за опазване на
местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на
състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, няма извършени промени.
Запаза се общия брой (44), от които 25 по Директивата за местообитанията (Карта 3.5.а
и Приложение 3.5.а);) и 19 по Директивата за птиците (Карта 3.5.б и Приложение 3.5.б).
Четири зони са защитени зони и по двете директиви.Зоните за защита на птиците по
НАТУРА 2000 са с обща площ 5273 km2 , коетосъставлява 44 % от площта на ЗБР.
Съответно 64 % от площта на басейна или 5635 km2 представляват зоните за защита на
природните местообитания, за които поддръжката или подобряването на състоянието
на водите са важен фактор за опазването им.
За да се гарантира опазването на зоните за защита на водите се предлагат мерки, които
са свързани с допълнителна защита, произтичаща от специалния статут на зоните за
защита на водите (описани в Раздел 3 от ПУРБ) и целят запазване или подобряване на
състоянието на зоната и на водите, които са важен фактор за зоната. Следва да се
отбележи, че в ПУРБ 2016-2021 са разписани конкретни мерки към всяка зона. Така,
мерките, насочени към зоните за защита на питейните води, са свързани с дейностите,
застрашаващи качеството на водата. Предвидени са мерки, които са необходими за
управление на тези рискове. За опазване на водоизточниците са формулирани
допълнително мерки в питейните водни тела (ВТ, от които има водочерпене за
консумация от човека повече от 10 куб. м/ден или за повече от 50 жители). Мерките за
опазване на зоните за защита по Натура 2000 и защитените територии, за които водите
са важен фактор, целят:
•

•
•
•

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.

Изброените мерки се прилагат единствено към площта от водното тяло, попадаща в
частта от защитената зона, с установени (картирани) местообитания и биологични
видове, за които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен
фактор за тяхното опазване. Тези мерки са представени в Приложение 7.2., Раздел 7 на
Плана. Малка част от мерките, които са свързани със защитените зони и защитени
територии са взаимствани от действащите планове за управление на тези защитени
зони. Причина за това е факта, че към момента на разработване на ПУРБ само 7 от
всички защитени територии, попадащи на територията на ЗБР имат актуализирани
планове за управление.

123

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ПУРБ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН 2016-2021

За териториалния обхват на Западнобеломорски район за басейново управление не са
обявени зони за защита, съответно територии:
•

определени с цел опазване на икономически значими водни видове - стопански
ценни видове риби и други водни организми;

•

определени като води за рекреация, включително определените като зони за
къпане съгласно Директива 76/160/ЕИО.

4. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА
РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
4.1.ВЪЗДУХ, КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ
4.1.1. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Въз основа на Националния Доклад за Състоянието и Опазването на Околната Среда от
2016г., основан на бюлетините за нивата на основните основните замърсители на
атмосферния въздух от 2014г., на територията на ЗБР се установяват превишения на
ПДК за следните замърсители на атмосферния въздух:
•

•

•

ФПЧ10 – през 2014 г. се отбелязва нарушение на средно денонощната норма (СДН)
във всички РОУКАВ в страната. За територията на ЗБР броят на превишенията на
СДН на ФПЧ10 може да се види на фиг.1-14 от прил.4. Той е най-голям в Перник,
където превишението на СДН е около 3 пъти над нормата. По отношение на
средногодишната норма (СГН) превишение в ЗБР се наблюдава отново в Перник, но
то е в значително по-малка степен (фиг.1-15 от прил.4). От метеорологична гледна
точка неблагоприятни фактори за задържането на ФПЧ10 в атмосферата са честите
случаи на скорости на вятъра под 1.5 m/s, повече от 3 дни без валеж, инверсни
състояния на атмосферата, мъгли, димка. През летните месеци метеорологични
предпоставки за задържане на ФПЧ10 в атмосферата са редките валежи и сухата
подложна повърхност на неподдържани терени.Сезонните различия в съдържанието
на ФПЧ10 в атмосферата могат да бъдат свързани с емисиите от изгаряне на твърди
и течни горива от битовото отопление, паровите централи, местни отоплителни
котли.
ФПЧ2.5 -през 2014 г. този индикатор е контролиран в 1 пункт от територията на ЗБР
– Перник/Църква, където са наблюдавани неголеми превишения на допустимата
норма. Там е налице тенденция на намаление на концентрациите на ФПЧ2.5в
периода 2011-2014 г.
ПАВ – в 7 от 15 пукта, измерващи ПАВ в страната е регистрирано превишение на
целевата СГН. От тях на територията на ЗБР са два - Благоевград и Перник, където
превишението е 100-150% (Фиг.1-16 от прил.4).
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Концентрациите на всички останали наблюдавани замърсители на атмосферата (серен
диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, бензен, тежки метали – олово, кадмий,
никел, арсен ) са под ПДК на територията на ЗБР.
Климатичният потенциал за самоочистване на атмосферния въздух в областните
градове на ЗБР се оценява най-общо като средно, или над средно благоприятен (по
скала за балова оценка с три степени: благоприятна, средно благоприятна и
неблагоприятна).Най-добри по отношение на възможностите за самоочистване на
атмосферната среда са климатичните условия в Кюстендил - 67% от максимално
възможното. В Перник и Благоевград потенциалът за самоочистване съответно е 56% и
50%. Трябва, обаче, да се има предвид, че в Благоевград метеорологичната информация
е непълна и потенциалът за самоочистване на атмосферата е изчислен по отношение
само на някои климатични показатели(фиг.4.1-1).
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Фиг.4.1-1. Климатичен потенциал за самоочистване на атмосферата от
замърсители (%)в областните градове на Западнобеломорски басейнов район
4.1.2. КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ
От климатичните явления, проявяващи се на територията на ЗБР, с директно
неблагоприятно влияние по отношение на състоянието на водите, са: екстремно
високите температури, вкл. т.нар. горещи вълни, сушите, проливните валежи,
интензивните валежи, параметрите на снежната покривка и снеготопенето.
Те допринасят съответно за повишаване на температурата, особено на повърхностните
води и свързаните с това промени на техния флористичен и фаунистичен свят,
повишаване на изпарението от водните тела, осушаването им, възникването на
наводнения.
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В наши дни средните месечни температури в извън планинската част на района през
най-топлия месец са около 23-24 0С,средните максимални над - 30 0С, а абсолютните
максимални – на 40 0С. Сушите в ЗБР се случват средно до около 12 пъти годишно, със
средна продължителност около 18 дена. Проливните извалявания в различни части на
ЗБР варират от 2-3 до 7-10 пъти в годината.
Глобалните климатични промени се проявяват на територията на България, вкл. и на
ЗБР чрез тенденция към затопляне,намаляване на годишната амплитуда между
максималната и минималната температура на въздуха, увеличаване на честотата на
екстремни метеорологични явления, увеличаване на случаите с проливни
валежи,увеличаване на броя на дни с гръмотевични бури и градушки в по-хладни
месеци - през април и септември, увеличаване на броя на засушаванията,намаляване на
дебелината на снежната покривка, ускоряване на снеготопенето.
Понастоящем отклонението на средната годишна температура спрямо средната за
периода 1961-1990г. е в рамките на интервалите 0.9-1.0, 1.1-1.2, 1.3-1.4 и 1.5-1.6 0С,
съответно за различните области на ЗБР (фиг.1-9 от приложение 4).Предвижда се
затоплянето в страната през 2050 г. да бъде с 0.75-1.5 0С според най-оптимистичния
сценарий (RCP2.6) и с 2.5-3.5 0С според най-песимистичния сценарий (RCP8.5). През
2070г. нарастването на температурата се предвижда да бъде още по-значимо – с 1.5-2.5
0
С според оптимистичния сценарий и с 3.5-4.5 0С според песимистичния сценарий. В
края на ХХІ век очакваните промени на температурата на въздуха са показани на фиг.
1-8 от прил. 4.
По отношение на годишните валежни суми, настоящите отклонения спрямо периода
1961-1990г. за територията на ЗБР, са в границите на интервалите 131-140 и 151-160 %,
съответно за различните области на района (фиг.1-10 от прил.4). Оптимистичният
сценарий не превижда съществени промени на годишните валежнисуми към 2050-2070
г. Песимистичният сценарий, обаче, предвижда към този времеви хоризонт редуциране
на валежите със 100-200 мм. Очакваните промени в количеството на валежите към края
на ХХІ век са показани на фиг. 1-8 от прил. 4. Според този сценарий ще настъпят
промени и в режима на валежите - те ще намалеят през вегетационния период, но ще
нарастнат през студения сезон.

4.2.ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
4.2.1.ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С КОЛИЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ
Промените в количествените характеристики могат да оказват негативно въздействие
върху структурата и функционирането на водните екосистеми. В Националната
стратегия за управление и развитие на водния сектор се посочва, че като цяло на
територията на страната не се очаква трайна тенденция на недостиг на естествени
повърхностни и подземни водни ресурси. В потвърждение на този извод са
приведените в ПУРБ 2016-2021 ЗБР данни, които показват, че реално черпените водни
количества (без МВЕЦ) за 2013 г. (132.844 млн.м 3 ) представляват 4.46 % от
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посочените средно многогодишни ресурси на повърхностните води. Независимо, че в
териториалния обхват на ЗБР 100 бр., (55 %) са подложени на натиск от водовземането,
той не е определен като значим натиск за състоянието на повърхностните води в
Западнобеломорски район.
Паралелно, в Стратегията се отчита неравномерното разпределение на водните ресурси
и особено неблагоприятната тенденция, свързана с флуктуациите, регистрирани през
различините години. Посоченото е от съществено значение на фона на случващите се
през последните години екстремни събития, причинени от наводнения. Към
проблемите, свързани с водните количества трябва да се отчита и силната уязвимост на
наличния в реките воден ресурс, резултат от засушаване и воден недостиг,предизвикана
от потенциално намаляване на валежите и на речния отток в България.
В ПУРБ 2016-2021 е посочено, че количествата, използвани за производство на
електроенергия чрез МВЕЦ не могат да се разглеждат като реално водовземане, тъй
като след преобразуването на енергията на водата в електрическа, водите се връщат
обратно в реката. Независимо от това обаче, следва да се отбележи негативното
влияние, което оказват изградените деривационни МВЕЦ, върху оттока в реката, в
участъка между водовземането и заустването обратно на отнените водни количества.
Тези участъци достигат в някои случаи до 10 km по течението. В проекта на ПУРБ е
посочено, че от общо 93 броя повърхностни водни тела, при които е идентифициран
натиск от деривационни МВЕЦ, за 28 броя този натиск се явява значим. От тях, 17
броя са повлияните от значим натиск, вследствие на изградени и функциониращи
МВЕЦ, а останалите 11 броя тела са потенциално засегнатите от осушени участъци.
Общо 248 km е дължината на осушените участъци, оказващи значим натиск, което
представлява 10 % от общата дължина на на реките в ЗБР.
По нормативни разпоредби е необходимо да се гарантира т. н. „екологичен минимум” ,
който представлява минималното необходимо водно количество за поддържане на
водната екосистема и подхранване на подземните води. Минимално допустим отток в
реките е регламентиран в нациналното водно законодателство (чл. 117 от Закона за
водите). Налагат се рестрикции, свързани сограничаване на степента на регулиране на
оттока, определяне на задължителни за изпускане водни количества от язовирите,
въвеждане на ограничения върху прехвърлянето на води от един речен басейн в друг,
въвеждане на забрана за издаване на нови разрешителни за водовземане и ограничаване
на вече издадените разрешителни, както и провеждане на залесителни мероприятия.
Заповед №РД – 1383/18.11.2003 на Министъра на ОСВ постановява„обезпечаване на
отток равен на 10 на сто от средното многогодишно водно количество, определено въз
основа на информация от представителен период, като това водно количество не може
да бъде по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95
на сто към точката на всяко съоръжение за регулиране на оттока или за водовземане.
Към момента дефинирането на конкретен подход не е методически обосновано, поради
липса на действаща методика за определяне на минимално допустим отток в реките, по
смисъла на изискванията на чл. 135, от Закона за водите.
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4.2.2.Проблеми, свързани с качеството на водите
Законът за водите регламентира необходимостта всички води и водни обекти да се
опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане, с цел поддържане на необходимото
количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на
екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопанските щети.
Идентифицирането на проблемите, свързани с влошаване качествата на водите е важен
елемент за постигане на целите, заложени в ПУРБ. На територията на ЗБР могат да
бъдат определени следнитепроблеми:
Проблеми, свързани с идентифициране на точкови източници на замърсяване на
повърхностните води.
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. Изискванията за заустване са
регламентирани в Наредба № 6 от 9 ноември 2000г., в която се определя необходимата
степен на пречистване на битовите отпадъчни води, с цел предпазване на
водоприемниците/повърхностните водни тела от замърсяване с органичен, неорганичен
и биологичен произход. Данните показват, че територията на ЗБР само 2 от
действащите 7 ГПСОВ за агломерации над 2000 е.ж. са с осигурено пречистване в
съответствие с изискванията на водното законодателство. Заустванията от 4 броя
агломерации с над 10000 е.ж., които пречистват отпадъчните си води, не са в
съответствие с изискванията на Директивата за отстраняване на биогенните елементи
(имат подсигурено биологично пречистване, но нямат необходимото отстраняване на
биогенните елементи азот и фосфор, който да осигури висок екологичен ефект)
представляват по-голяма част от общия товар (по е.ж.) в сравнение със заустванията от
28 бр. агломерации между 2000 и 10000 е.ж, за които няма осигурено пречистване на
битови отпадъчни води.. Съгласно критериите за значимост, заустванията от
непречистени градски отпадъчни води на населени места под 2000 е.ж., се считат за
източник на значим натиск само, ако оказват натиск по елемента за качество, водещ до
недостигане на екологичните цели. Както коректно е отразено в ПУРБ 2016-20121,
заустванията от тях поотделно не са значим натиск, но тяхното натрупване може да
повлияе цялостно върху състоянието на водосбора на водното тяло.
Зауствания на ГПСОВ над 10000 е.ж. са едни от най-значителните точкови източници
на замърсяване в териториалния обхват на ЗБР. При 5 броя повърхностни водни тела,
са констатирани превишения на праговите стойности за този вид натиск. Поради тази
причина съответните повърхностни водни тела са идентифицирани като подложени на
значим натиск от този източник. Това са повърхностни водни тела, в които заустват
агломерациите Благоевград, Дупница, Радомир и Перник (ПСОВ Батановци), с
осигурено пречистване на битовите ОВ, което не е в съответствие с изискванията на
Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г.. Констатирани са превишения на праговите
стойности от Приложение № 1 на Подхода за провеждане на анализа на натиска и
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въздействието, по показателите разтворен кислород, общ азот и общ фосфор. Тук се
отнася и агломерация Разлог с осигурено пречистване според изискванията на
посочената Наредба, но без пречистване на азот и фосфор.
Заустванията от непречистени градски отпадъчни води на населени места над 2000 е.ж.
(разгледани в категориите между 2000 и 10000 е. ж. и над 10000 е.ж.) се явяват
източник, оказващ значим натиск за 32 броя повърхностни водни тела. За тези тела по
данни от провеждан мониторинг е установено „влошено състояние”. Като резултат от
този натиск се наблюдава повишаване на концентрацията на биогенните вещества в
повърхностните води - общ азот, амоняк, нитрати, нитрити, общ фосфор, фосфати и
влошаване на биологичните елементи за качество. Заустванията от непречистени
градски отпадъчни води на населени места под 2000 е.ж. за ЗБР са идентифицирани
като водещи, тъй като оказват значим натиск по елемента за качество, възпрепятстващ
постигането на екологичните цели. Причините за това могат да се търсят в големия
брой слабо населени места под 2000 е.ж., които са с частично изградена или с
неизградена канализационна мрежа. Общото им натрупване като няколко на брой
зауствания в съответното водно тяло оказва кумулативен ефект. Идентифицирани като
подложени на значим натиск са 22 броя водни тела, по критерия „влошено състояние”.
Като подложени на значим натиск от точковите източници, съответно зауствания на
ГПСОВ под 2000 е.ж. са определени три броя повърхностни водни тела. Това са
водните тела, в които заустват 4 броя агломерации под 2000 е.ж., с осигурено
пречистване, но въпреки това за тях е установено влошаване на състоянието по
биогенните елементи азот и фосфор. Два броя повърхностни тела са подложени на
значим натиск от зауствания на ЛПСОВ.
Проблеми, свързани със заустване на индустриални отпадъчни води
Резултатите от зауствания на промишлени отпадъчни води показват, че в
териториалния обхват на ЗБР са идентифицирани 3 броя повърхностни водни тела с
установен значим натиск от IPPC-промишленост (производства с издадени комплексни
разрешителни по ЗООС), всички в басейна на р. Струма. Повърхностни водни тела с
установен значим натиск от не-IPPC-промишленост са 6 броя, локализирани в басейна
на р. Струма.
Резултатите от проведения мониторинг през периода 2010 – 2014 г. показват, че 25 %
от повърхностните водни тела на територията на ЗБР са в по-лошо от добро състояние
по отношение на БЕК и основни физико-химични показатели. Посоченото показва, че
те изпитват пряко негативно въздействие от замърсяване с биогени (азот и фосфор) или
се наблюдават отклонения от установените норми за биологичните и физикохимичните
показателите, свързани с органично замърсяване.
Проблеми, свързани с идентифициране на дифузни източници на замърсяване на
повърхностните води.
Сериозен проблем са населените места под и над 2000 е.ж. без изградена
канализационна мрежа или с частично изградена такава, които сеявават едни от
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най-значимите източници на замърсяване. Причина за посоченото е лошото състояние
на старите канализационни мрежи –амортизация и техническото им изпълнение,
водещо до значителен процент на загуби по тях. Отпадъчните води се просмукват и
замърсяват повърхностните и подземни води най-често с органични и биогенни
елементи. В плана е посочено, че по данни, докладвани през 2014 г., от всички 38
населени места с над 2000 е.ж. в териториалния обхват на ЗБР, само в 2 населени места
има напълно изградена канализационна мрежа (100 %) – Белица и Добринище. В две
населени места – Рила и Драгичево изобщо няма изградена такава, а в останалите 34
населени места – тя е частично изградена. Направено е заключението, че към
настоящия момент замърсяването с азот и фосфор от населени места без изградена
канализационна мрежа в ЗБР не може да бъде еднозначно определено като значим
натиск за повърхностните водни тела в териториалния обхват на ЗБР. За да се изведе
категорична оценка доколко населени места с над и под 2000 е. ж. без изградена или
частично изградена канализационна мрежа са значим дифузен източник на замърсяване
на повърхностните води в ЗБР е необходимо извеждане на конкретни числови прагове
на значимост.
Проблеми, свързани със селско стопанство (земеделие и животновъдство)
Като проблем може да се разглежда неблагоприятното въздействие, което оказва
ползването на земята във водосборната площ на повърхностните водни тела. Общата
използвана площ за земеделие в териториалният обхват на ЗБР е 1287 km2 , която е 11
% от общата водосборна площ на ЗБР. Прилагането на критерия за значим натиск
„Площ на земеделските земи, по-голяма от 30 % от водосбора на водното тяло”,към
данните за изполвана земеделска площ във всички повърхностни водни тела в ЗБР,
сочи че са идентифицирани 4 броя повърхностни водни тела, отговарящи на този
критерий. Мониторингът за тези повърхностни водни тела показват превишения на
стойностите за нитратен азот (нитрати ) и орто фосфати.
На този етап не може да бъде определена значимостта на натиска върху водите от
характера на земеползването. Причината е липсата нанаучно обоснован модел,
позволяващ отчитането на този вид дифузен натиск и неговото въздействие върху
състоянието на повърхностните водни тела.
Земеделските земи се третират с изкуствени торове и препарати за растителна защита,
което е причина за натоварване с биогенните елементи (различни азот- и
фосфорсъдържащи вещества) и специфични химични замърсители (приоритетни и
опасни вещества). Установено е, че при 134 броя повърхностни водни тела в ЗБР (73 %)
диапазонът на натоварване от азот е в порядъка от 0 до 500 kg/g/km2 , а при 26 броя
повърхностни водни тела (14 %), съответно в интервала от 500 до 1000 kg/g/km2 . При
23 повърхностни водни тела в ЗБР (13 %), всичките в поречие Струма, натоварването
от азот е над 1000 kg/g/km2. За 11 от тези 23 повърхностни водни тела и данните от
мониторинг потвърждават значително натоварване, чрез регистрираните превишения
по показателя азот, което обяснява наблюдаваното влошаване на състоянието им. При
155 повърхностни водни тела в ЗБР (85 %), диапазонът на натоварване от фосфор е в
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порядъка от 0 до 500 kg/g/km2 . За 11 броя повърхностни водни тела (6 %), този
показател е в интервала от 500 до 1000 kg/g/km2 . При 17 повърхностни водни тела в
ЗБР (9 %) (всички в поречие Струма), натоварването от фосфор е над 1000 kg/g/km2 .
Шест от тези 17 водни тела са с влошено състояние, потвърдено от данните от
мониторинг по отношение на орто-фосфати или общ фосфор. За същите 6 броя
повърхностни тела се наблюдава натоварване и по показателя азот над 1000 kg/g/km2 ,
т.е. върху тях едновременно е приложено комбинирано интензивно торене от азот (над
1000 kg/g/km2 ) и от фосфор (над 1000 kg/g/km2 ) и за тях идентифицираният натиск се
явява значим.
Обобщените данни показват, че при 5,5 % от повърхностните водни тела в
териториалния обхват на ЗБР, земеделието се явава причина за превишения на
стойностите за нитратен азот (нитрати) и орто фосфати.
Животновъдството и използването на животинска тор са друг потенциален източник
на дифузно замърсяване на повърхностните води са източник на вещества замърсители.
При 103 повърхностни водни тела в ЗБР (57 %), натоварване с азот от животновъдство
е в порядъка от 0 до 15 kg/g/km2 . За 56 броя повърхностни водни тела (30 %), този
показател е в интервала от 15 до 25 kg/g/km2 . При 24 бр. повърхностни водни тела в
ЗБР (13 %), натоварването с азот е над 25 kg/g/km2. При 122 повърхностни водни тела в
ЗБР (67 %), диапазонът на натоварване с фосфор от животновъдство е в порядъка от 0
до 10 kg/g/km2 . За 40 броя повърхностни водни тела (22 %), този показател е в
интервала от 10 до 15 kg/g/km2 . При 21 повърхностни водни тела в ЗБР (11 %),
натоварването с фосфор е над 15 kg/g/km2 . Осем от тях са с влошено състояние,
потвърдено от данните от мониторинг по отношение на орто-фосфати или общ фосфор.
Водните тела с най-интензивно натоварване от азот и фосфор от животновъдство са
разположени в поречия Места и Доспат. За 6 броя повърхностни тела се наблюдава
натоварване и по показателя азот над 25 kg/g/km2, т.е. Върху тях едновременно е
приложено комбинирано интензивно торене от азот (над 25 kg/g/km2 ) и от фосфор (над
15 kg/g/km2 ). Същите са във влошено състояние, което потвърждава, че упражняваният
натиск оказва съществено и значимо въздействие. Общо 3,3 % от повърхностни води са
в риск да не постигнат заложените за тях екологични цели вследствие на превишения
по азот и фосфор от животновъдството.
Анализите, изведени по отношение на податливостта към водоплощна ерозия във
водосборната площ на повърхностните водни тела показват, че за 104 броя
повърхностни водни тела в ЗБР, интензивността на действителния риск от водоплощна
ерозия е в диапазона над 20 t/ha /g, т.е. във висок и много висок риск. Засегнатата площ
по този показател е около 38 % от общата площ на ЗБР. Само при 2 броя повърхностни
водни тела от идентифицираните 104 броя е налице и втория критерий -засегнатата
площ да е над 30 % от площта на съответното повърхностно водно тяло.
Натискът от депа за отпадъци, неотговарящи на екологичните изисквания и
сметищата се изразява в замърсяване с органични вещества, соли, нефтопродукти,
метални и неметални съединения, пестициди и други химикали на повърхностните и
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подземните води чрез дрениране и просмукване. Поради липсата на достатъчно точна
количествена информация по отношение на състава и размера на постъпващите
отпадъци в тези депа е затруднен процесът на оценяване на тяхната значимост като
дифузен източник на замърсяване на повърхностните води в ЗБР. За три броя
повърхностни водни тела, наличието на депа за отпадъци без изолираща подложна
повърхност и без дренажна система се явява фактор, оказващ допълнителен натиск за
недостигане на екологичните им цели. При тях се наблюдава влошаване на състоянието
им, поради което са определени като подложени на значим натиск от депа за отпадъци,
неотговарящи на екологичните изисквания.
Сериозен проблем са нерегламентираните сметища, формирани в близост или в
речните корита. Особено уязвими в това отношение са малките, отдалечени рекички,
както и временно или постоянно пресъхналите селски дерета. Те се явяват сериозен
източник на замърсяване и оказват неблагоприятно въздействие върху качествата на
водите в района.
Аквакултурите крият потенциална опасност от създаване на дисбаланс на биогени
(главно нитрати и фосфати) във водните екосистеми. По този начин могат да възникнат
процеси на еутрофикация, които оказват неблагоприятно въздействие върху физикохимичните параметри на водната среда и съответно негативен ефект върху качествата
на водите. Посоченото има значение предвид факта, че до момента не е извършвано
подробно изследване за количествените аспекти на оказвания натиск и степента на
въздействие върху водните тела от този вид стопанска дейност. Като източник на
натоварване от аквакултури е идентифицирано само едно повърхностно тяло - язовир
„Доспат”, което се потвърждава и от оценката му - лош екологичен потенциал.
В Западнобеломорски район е определено едно повърхностно водно тяло, за което е
установен значим натиск от замърсени индустриални терени от минали екологични
щети - BG4ST700R1020 – река Соволянска Бистрица от кота 1195 до вливане в река
Струма, в резултат на минали и прекратени дейности по добив и обогатяване на руди от
цветни метали. Предполага се, че замърсяването е в резултат на приключили дейности
по добив и обогатяване на руди от цветни метали от мина „Осогово”. Водното тяло е
във влошено състояние, поради установени превишения на стандартите за качество на
околната среда (СКОС) за приоритетните вещества кадмий и олово.
Относително големият дял на водите, използвани за охлаждане се формира от водните
количества за нуждите на ТЕЦ „Бобов дол” и ТЕЦ „Република” Перник. Тези
количества се заустват обратно във воден обект. В ПУРБ е посочено, че на практика не
се оказва негативно влияние върху водния отток. Охлаждането обаче би могло да се
определи като проблем за качествата на водите, в случай на регистрирано термално
замърсване. Тези води се заустват обратно във воден обект и биха могли да доведат до
дискомфорт на водната биота, особено за по-чувствителните стенобионтни
(стенотермни)видове.
Сред значимите проблеми, свързани с качествата на водите, може да се определи и
факта, че 117 водни тела не са оценени и са определени в неизвестно химично
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състояние. В програмите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните
води в периода 2010 – 2015 г., е планиран анализ на всички 33 (плюс 8) приоритетни
вещества. В разглеждания период, за 6 от тези приоритетни вещества (бромиран
дифелилов етер, С10 – С13 хлоралкани, ди (2-етилхексил) фталат, диурон, изопротурон,
трибутилинови съединения), не са разработени и внедрени методики за лабораторен
анализ и за тези вещества няма данни от проведен мониторинг.Според европейските
изисквания липса на оценка дори само по едно приоритетно вещество не позволява
извеждане на крайна оценка, базирана на химичното състояние. Анализите показват, че
3 водни тела – 1,6 % са оценени в недостигащи добро химично състояние.
На територията на ЗБР,превишени средногодишни концентрации на приоритетни
вещества (кадмий, никел, олово) над СКОС се наблюдават в три повърхностни водни
тела, определени в лошо химично състояние. Тези замърсявания са в резултат на стари,
вече приключили промишлени дейности в района за добив и обогатяване на цветни
руди, нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води, нерегламентирано
заустване на непречистени индустриални отпадъчни води от производства и
предприятия в района на град Кюстендил.
Във връзка с изискванията на Рамковата Директива за водите, с цел координация на
усилията 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 , специален акцент следва да се постави на
състоянието на трансграничните водни тела. За териториалния обхват на
Западнобеломорски район са идентифицирани пет броя трансгранични повърхностни
водни тела: три в поречие Струма, по едно в поречията на Места и Доспат . Всичките
тела са определени в неизвестно химично състояние. От тях само едно е
идентифицирано в добро екологично състояние - Река Места от вливането на р.
Мътница до границата с Република Гърция, с код BG4ME100R113. Останалите четири
са дефенирани в умерен статус. При това, специално за водно тяло BG4ST400R1072
река Струмешница от българо-македонската граница до вливане в река Струма, следва
да се напомни, че, водите му са замърсени още преди постъпване на българска
територия. В този смисъл, освен предвидените за конкретното водно тяло мерки, за
подобряване на състоянието му, от изключително значение е координацията и
провеждане на активни, съвместни дейности в тази насока между Република България и
Република Македония.

4.2.3.ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ
Основните дейности, генериращи хидроморфологичен натиск върху водните тела в
Западнобеломорски район за басейново управление са: водовземане (включително
свързаното с него изграждане на съоръжения), производство на електроенергия чрез
водно-електрическа централа, защита от наводнения и изземване на наносни
отложения.
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Физичните модификации служат за предпазване от наводнения, развитие на
урбанизираните територии и водоснабдяване (промишлено, питейно, напояване и др.).
Тези модификации се определят като натиск, който въздейства в негативен план върху
местобитанията и биоразнообразието. Към този вид натиск се отнася и укрепването на
бреговете, с цел защита от ерозия. Изграждането/поддържането на съоръжения за
защита и функциониращите миграционни бариери оказват значимо въздействие върху
10 % от всички повърхностни водни тела в Западнобеломорски район. Общо 37 броя
повърхностни водни тела (20%) в Западнобеломорски район са засегнати от дейности,
свързани с изграждане на корекции на реки.Анализът показва, че най –засегнат в това
отношение е басейна на р. Струма, в който са реализирани около 63 % от дейностите по
извършване на корекции в ЗБР, следван от басейна на р. Места – 31 %. Най-малко
засегнат е басейна на р. Доспат, в който корекционните дейности представляват едва 6
%. За 2 броя водни тела натискът е в порядъка от 30 до 70 %, което означава „умерен
натиск” и не е идентифициран като значим. Повърхностните водни тела, за които е
идентифициран умерен натиск са BG4ME800R086 - река Глазне от вливането на река
Бъндерица до вливанетов река Изток и BG4ST500R047- река Благоевградска Бистрица
от вливането на река Хърсовска до вливането в река Струма. И двете тела попадат в
райони със значителен потенциален риск от наводнения. Важно е да се отбележи, че
изграждането на корекции е мярка за предотвратяването на вредното въздействие от
водите, която е от изключително значение за защита на населението от наводнения и е
приоритет на разработвания в момента План за управление на риска от наводнения в
ЗБР. За 8 броя водни тела (Таблица № 2.2.3.в.) натискът е в порядъка над 70 %, което ги
идентифицира като подложени на значим натиск с източник дейности по укрепване на
речните брегове. Общата дължина на изградените корекции е приблизително 46 km,
представляваща 1,8 % от общата дължина на главните реки на ЗБР, която е 2425 km.
Дължината на участъците с изградени корекции, отнесена към дължината на водните
тела, засегнати от този вид натиск е 5.7 %
Изземването на наносни отложения се приема за „слаб до умерен натиск”. Общата
дължина на участъците, в които се добиват наноси е 32003,66 метра, т.е. засегната е
едва 10 % от дължината на тези 15 повърхностни водни тела. С въведените промени в
Закона за водите се преустанови практиката за добиване на инертни материали от
реките, което гарантира недопускане на негативни въздействия в тази насока.
Хидроморфологичните изменения рефлектират върху количествените характеристики
на водите. Те влияят пряко върху местообитанията на водната биота, респективно
върху жизнеспособността и адаптивността на водната флора и фауна. От физична
гледна точка, при по-ниските водни количества процесите на разреждане се
осъществяват по-бавно, което има отношение към заустването на замърсени отпадъчни
води и самопречиствателния потенциал на реките. Поради тази причина, участъците, в
които се извършва водовземане и регулиране на водния отток се класифицират като
значими при констатирано отрицателно влияние върху някои от елементите за
качество, характеризиращи състоянието на водните тела.
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Регулирането на оттока, прехвърлянето наводи и изграждането на язовири за различни
цели на ползване оказват също влияние върху хидрологичните характеристики в
реките. Изграждането и функционирането на МВЕЦ налага изискването за изграждане
на проходи за риби и други водни животни и осигуряване на „екологичен минимум”
(10 % от средномногогодишното водно количество), който се определя като ключов за
поддържане на биоразнообразието на водните екосистеми, на крайречните
местообитания и влажни зони. За 11 броя повърхностни водни тела, натискът от
миграционни бариери е значим. От тях 2 броя водни тела са в басейна на р. Места и 9 в
басейна на р. Струма. Анализът показва, че най-значим хидроморфологичен натиск
(таблица № 2.2.3.д) в ЗБР се явява регулирането на оттока чрез изградени МВЕЦ,
следван от натиска, предизвикан от миграционни бариери. Изграждането на корекции и
диги, макар и източник, оказващ значим натиск върху общо 8 броя ПВТ в ЗБР, следва
да бъдат разглеждани в контекста на разработвания ПУРН и за тях да бъде отчетен
кумулативния ефект, който предизвикват.
За екологосъобразно и адекватно решаването на идентифицираните проблеми, в ПУРБ
2016-2021 се поставят цели. Разписани са конкретни, релевантни мерки. Разглеждат се
възможности и се предлагат пъгища за тяхното осъществяване чрез:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

спазване на нормативните уредба и разрешителните режими, съгл. Закона за водите
преразглеждане на разрешителните и актуализиране, с цел въвеждане на по-строги
ограничения;
преразглеждане на разрешителните и актуализиране, с цел по-устойчиво
водовземане и приоритетно водоснабдяване
регламент за регистрацията, оценка, разрешаване и ограничаване на химични
вещества – REACH;
прилагане на законодателството на ЕС за регламентиращо търговията и употребарта
на пестициди, биоциди и ветеринарни лекарства;
реализиране на програма от мерки в ПУРБ 2016 - 2021 г. и контрол по изпълнението
изпълнение на утвърдена програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на
замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони.
изпълнение на утвърдена програма за мониторинг на нитрати в повърхностни води
в Западнобеломорски район
утвърдени райони със значителен потенциален риск от наводнения.

4.2.4.ИНФОРМАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ
По отношение на определянето наекологичното състояние са идентифицирани
следните проблеми:
•

Липса на методология за оценка на хидроморфологичното състояние на
повърхностните водни тела. Разработени са технически спецификации за
изпълнение на научно-приложна разработка „Оценка на хидроморфологичното
състояние на повърхностните водни тела – категория „река”, „езеро” и „преходни
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води” и оценка на влиянието на хидроморфологичните изменения върху
екологичния статус”, чието изпълнение не стартира. Не е проведен мониторинг на
подкрепящите хидроморфологични елементи за качество, в това число и на данни за
измерени водни количества и отток на реките в пунктове за мониторинг от
програмите на БД „ЗБР”. Пунктовете за количествен мониторинг не съвпадат в
голямата си част с пунктовете за мониторинг на качествените елементи. Това води
до невъзможност за комплексна оценка на екологичното състояние и до ползването
на числови модели за оценка на състоянието, поради затруднения при захранването
им с данни за отток и водни количества;
• Липса на разработена и действаща методика за определяне на масовия товар от
обектите, формиращи отпадъчни води;
• Липса на разработена и действаща методика за определяне на минимално допустим
отток в реките, съгласно изискванията на чл. 135, ал 1, т. 1 от Закона за водите;
• Липса на разработени и действащи стандарти за качество СКОС за някои вещества,
които са специфични замърсители – феноли, нефтопродукти, детергенти;
• Непълно изпълнение на програма за хидробиологичен мониторинг по отношение на
всички включени БЕК ( вкл. риби);
• Непълно изпълнение на програмата за мониторинг на повърхностни води, в частта
анализи на специфичните замърсители;
• Наличие на данни от мониторинг на повърхностни води, неотговарящи на
изискванията на Директива 2009/90/ЕС, (чл. 84, Раздел III от Наредба 1 за
мониторинг на водите);
• Получени резултати от мониторинг с различна граница на количествено определяне
на аналитичния метод за едно и също вещество, пробовземано в един и същ пункт;
• Липса на данни от проведен мониторинг за 9 повърхностни водни тела в ЗБР. Те са
оценени в неизвестно екологично състояние и са включени в програмите за
оперативен мониторинг в настоящия ПУРБ;
• Доколкото дифузните източници на натиск са представени като количество
замърсител на определена площ на година, при интерпретирането на данните и
оценката на натиска е отчетено обстоятелството, че няма достоверни данни за това
как попадащите на дадена площ замърсители се натрупват, мигрирират или
преобразуват, както и при какви условия те попадат във водното тяло. Независимо,
че са анализирани специфични конкретни случаи, за които са взети предвид
комбинирания натиск върху определен водосбор, се отчита липса или недостатъчна
информация за количествена оценка на даден дифузен източник на замърсяване на
повърхностните води. Посоченото прави невъзможно оценяване на размера на
натиска, който той предизвиква.
При изготвяне на оценката на химичното състояние на повърхностните водни тела
в Западнобеломорски район за целите на настоящия ПУРБ (2016 – 2021 г.) са
установени следните проблеми:
•

Липсват внедрени методики за анализ на приоритетните вещества;
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•

•
•
•
•

•

•

Не е провеждан мониторинг на приоритетни вещества в матрици седимент и биота;
установено наличие на резултати от мониторинг на води, неотговарящи на
изискванията на Директива 2009/90/ЕС (чл. 84, Раздел III от Наредба 1 за
мониторинг на водите);
Наличие на резултати от мониторинг с различна граница на количествено
определяне на метода анализ за едно и също вещество за един и същ пункт;
Липса на разработена и действаща методика за инвентаризацията на емисиите,
заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други замърсители;
Липса на разработена и действаща методика за изчисляване на товарите на
замърсителите в заустваните отпадъчни води.
Не са отразени окончателни резултати от прегледа на преките и косвените
въздействия от изменението на климата, наводненията и засушаването върху
повърхностните води. Не са изготвени релевантни критерии за значимост;
На този етап натискът от навлизане на растителни и животински инвазивни видове в
повърхностните водни тела категория „река” е оценен като нисък риск. Независимо
от това, следва да се подхожда внимателно към тпотенциалната опасност от този вид
риск, който вероятно на този етап се подценява именно от липса или недостатъчна
информация в тази насока;
Не са приключили дейностите по изпълнение на научно-приложна разработка
„Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на
повърхностните водни тела категории „река”, „езеро” и „преходни води”,
резултатите, от която ще дадат информация за наличието на инвазивни видове
(флора и фауна) в повърхностните води в Западнобеломорски район. Очаква се да
бъдат разработени програми за проучвателен мониторинг за картиране на
разпространението и оценка на натиска на тези видове върху екологичното
състояние на повърхностните води Резултатите от цитираната научно-приложна
разработка ще могат да се използват за разработване и изпълнение на проучвателен
мониторинг, с цел определяне на реки или участъци от реки - зони за естествено
размножаване на рибни видове, които да бъдат защитени от хидроморфологичен
натиск.

4.3.ПОДЗЕМНИ ВОДИ
4.3.1.КОЛИЧЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ
Като значими източници на замърсяване на подземните води са всички съществуващи
обекти, които е възможно да емитират замърсяващи вещества към подземните води.
Шест броя ПВТ са оценени в лошо количествено състояние - 4 бр. по тест „Воден
баланс” и 2 бр. по тест „Сухоземни екосистеми, зависими от подземните води” от
подхода за оценка на количественото състояние. И за шестте броя ПВТ причината за
лошото състояние е по параметъра „водно ниво”. Целта за ПВТ оценени в лошо
количествено състояние по тест „Воден баланс” е достигане на добро състояние до
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2021 г., а ПВТ оценени в лошо количествено състояние по тест „Сухоземни
екосистеми, зависими от подземните води ” се явяват изключения по чл. 4 (5) от РДВ.
Общата оценка на състоянието показва, че 3 бр. ПВТ няма да постигнат добро
състояние дори след 2027 г. и 3 бр. ПВТ се очаква да достигнат добро общо състояние
до 2021 г (Приложение 5.2.1.в, Раздел 5 на ПУРБ до 2021).
Изключения от постигане на целите за опазване на околната среда на подземните водни
тела - удължаване на срока (чл. 156в от ЗВ) е определено за 4 бр. ПВТ в лошо
количествено състояние. Обосновка за прилагане на изключенията е дадена в
Приложение 5.2.2., Раздел 5. В същото приложение са дадени и мерки.
Като значим натиск за подземните води е определено всяко черпене или група
черпения в определен район, при които експлоатационният индекс (съотношение
между общото черпене от ПВТ/част от ПВТ и разполагаемите ресурси) е над 40 %.
Значимостта на натиска от водовземане е определена по цели (движещи сили) и общо
за всички цели (движещи сили) по ПВТ (Приложение 2.3.3.а, Раздел 2). За нито едно
ПВТ не са превишени разполагаемите ресурси), но за 8 бр. ПВТ експлоатационния
индекс превишава 40 %. В 5 от тези 8 бр. ПВТ, експлоатационния индекс за определена
цел (движеща сила) е над 40 %, респективно натиска от съответна цел се определя като
значителен за ПВТ (Таблица2.3.3.а, Раздел 2).
От общо 13 бр. ПВТ в риск, 6 бр. са оценени в лошо количествено състояние (Таблица
4.2.3.г., Раздел 4), те са представени в Приложение 4.2.3 и са изобразени на Карта
4.2.3.а от Раздел 4.
Идентифицирани са и райони (обобщени водовземни системи), представляващи значим
натиск от черпене в ПВТ, които са представени в Таблица 2.3.3.6, Раздел 2.
Най-висок процент от черпенията на подземни води е зает от водовземането за
питейно-битовото водоснабдяване на населените места.
В Приложение 2.3.3.6-Карти с натиск от водовземане на подземни води, Раздел 2 са
изобразени водовземанията на подземни води (по ПВТ) и районите (обобщени
водовземни системи) представляващи значим натиск от черпене в ПВТ.
В териториалния обхват на ЗБР няма идентифициран натиск от изкуствено подхранване
на подземните води.

4.3.2.ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ
Само едно ПВТ - „Порови води в кватернер - Струмешница” с код BG4G000000Q001 е
определено в лошо химично състояние. Причината за влошеното химично състояние е
в превишение на концентрацията над СК/ПС на замърсителя „нитрати” в подземните
води, като целта за ПВТ е „по-малко строги цели - понижаване съдържанието на
нитрати в подземните води”.

138

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ПУРБ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН 2016-2021

По-малко строги цели (чл. 156г от ЗВ) са определени за 1 бр. ПВТ в лошо химично
състояние. Обосновка за прилагане на изключението е дадена в Приложение 5.2.2.,
Раздел 5. В същото приложение е дадена и мярка.
Зони за защита на водите
Оценката на състоянието на зоните за защита на подземните води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване е извършена по теста за „Влошаване на качествата на
подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване” по утвърден
подход. Направената оценка показва, че всички 34 бр. зони за защита на подземни води,
предназначени за ПБВ са оценени в добро състояние.
2 броя подземни водни тела са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати
от земеделски източници - BG4G000000Q001 - Порови води в кватернер Струмешница и BG4G000000N011 - Порови води в неоген - Струмешница.
Видове натиск
Натиск от точкови източници на замърсяване
Като значими точкови източници на замърсяване на подземните водни тела са
определени:
•

Градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ);

•

Промишлени предприятия без издадени КР (Разрешителни по ЗВ);

•

Ферми, складове, ББ-кубове и други селскостопански обекти;

•

Депа за битови, строителни и производствени отпадъци (с площ до 0,25 km2);

•

Мини, кариери и хвостохранилища (с площ до 0,25 km2);

•

Замърсявания от минали дейности (с площ до 0,25 km2).

В териториалният обхват на Западнобеломорски район няма идентифицирано
разрешено пряко отвеждане на замърсители в подземните води.
Най-висок процент от видовете точкови източници на замърсяване на ПВТ е зает от
заустванията на битови-отпадъчни води от населените места и обектите с издадени
разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект по ЗВ.
Идентифицираните точкови източници на замърсяване (по видове) за всички подземни
водни тела, са дадени в Приложение 2.3.1.а -Карти с точкови и дифузни източници на
замърсяване в ПВТ, Раздел 2, ПУРБ 2016-2021.
Дифузни източници
Като значими дифузни източници на замърсяване на подземните водни тела са
определени:
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•

Селско стопанство - (обработваема земя, трайни насаждения, пасища, хетерогенни
селскостопански площи);

•

Депа за отпадъци/сметища (с площ над 0,25 km2);

•

Мини, хвостохранилища (с площ над 0,25 km2);

•

Замърсявания от минали дейности (с площ над0,25 km2);

•

Населени места без или частично изградена канализация.

Най-висок процент от видовете дифузни източници на замърсяване на ПВТ в
териториалния обхват на ЗБР е зает от селското стопанство.
Идентифицираните дифузни източници на замърсяване (по видове) за всички подземни
водни тела са представени в Приложение2.3.1.а-Карти с точкови и дифузни източници
на замърсяване в ПВТ, Раздел 2.
Натиск от климатични изменения
Измененията в климатичните условия не могат да променят по същество преноса на
химичните замърсители в подпочвеното пространство и подземните води, тъй като
механизмът на масопренасянето, както и масообменните и масотранспортни процеси
ще са същите. Следователно, промяната на основните климатични показатели
(температура и валежи) не може да доведе до практически значима промяна в
качеството на подземните води.
Окончателна оценка ще бъде представена след приключване на научно-приложна
разработка на тема „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и
подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за
икономическите сектори”.

Значими проблеми в управлението на водите
БДЗБР е изготвила преглед на значимите проблеми в управлението на водите в
Западнобеломорски район през м. октомври 2014 г. като етап от актуализирането на
ПУРБ. Значимите проблеми, идентифицирани в ЗБР са:
•

Точкови източници на замърсяване - Замърсяване на водите главно от непречистени
градски отпадъчни води, складове за пестициди;

•

Дифузни източници на замърсяване - замърсяване от земеделие и животновъдство,
отток от населени места без изградени канализационни системи, транспорт, депа за
ТБО, неотговарящи на екологичните изисквания.

Основен източник на замърсяване и значим проблем на територията на ЗБР е
замърсяването с нитрати. Основен източник на нитратно замърсяване на водите е
отрасълът селско стопанство. Прекомерното или неправилното използване на
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органични и минерални торове допринася излишъка от азот да бъде отнесен в близките
водни течения или подземните води. Проблемът е свързан с количеството на
използваните торове, с почвените условия и с валежите (също и с топенето на
снеговете, тъй като торовете се разпръскват през зимата), както и с почвената ерозия.
Използването на торове е най- интензивно във високо продуктивните равнини и низини
- площи, от които най-много зависи питейното водоснабдяване от подземни
водоизточници. Много често торовете се складират на купчини, което също води до
замърсяване на водите. Друг източник на замърсяване с нитрати са отпадъчните води
от действащите животновъдни стопанства и комплекси. Причините за замърсяването на
водите с нитрати от земеделски източници могат да се обобщят по следния начин:
получаване на по-високи добиви от отглежданите земеделски култури; недобро
познаване на запасеността на почвата с азот, както и на съдържанието на усвоими за
растенията форми на фосфор и калий; пренебрегване съдържанието на азот в
органичните торове (оборски тор, овчи тор, птичи тор, компости, силажи) при торене
на почвите с тях; неравномерно внасяне на торове в почвата и неправилно съхранение
на торовете.
Друг източник на замърсяване на водите са населените места, които причиняват около
30% от общото замърсяване чрез: неефективно действащите градски пречиствателни
станции за отпадъчни води; непречистени води от канализационни колектори и
нерегламентирани сметища за отпадъци. Оттокът и филтрацията от районите без
канализация и пречиствателни съоръжения имат значителен дял в замърсяването с
нитрати. Отстраняването на нитратите изисква инвестиции за изграждането на скъпи
съоръжения за химическо пречистване, които имат и по - трудна експлоатация.
Точкови източници са изпусканията или заустванията на замърсяващи вещества във
водите от конкретен източник, например нитрати при просмукване на оборски тор от
торище. Такива са и неправилно организираните и разположени торохранилища в
близост до водоеми, сондажи и кладенци. Точкови източници на замърсяване от
битовата дейност на населението са заустванията в реките на градските канализации
без изградени Градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) и
заустванията на ГПСОВ.
Точкови източници на замърсяване от промишлеността са заустванията на отпадъчни
води от индустриалните обекти. Ако земеделските култури или пасищната
растителност не са в състояние да усвоят наличните хранителни вещества, има
значителни загуби на хранителни елементи - чрез изтичане в полската отводнителна
система, в близки реки и езера или чрез проникване в подпочвените слоеве, водещо до
замърсяване на подземните води.
Дифузни източници на замърсяване са населените места без изградена градска
канализация и неорганизираните сметища за отпадъци. Дифузни източници на
замърсяване от промишлеността са индустриалните обекти с попивен кладенец, лагуна
или котлован. Подобни замърсявания са резултат от изхвърляне във водните басейни на
нетоксични органични вещества - отпадъци от мандри и млекопреработвателни
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предприятия, отпадъчни води (пречистени или непречистени), торова течност,
отпадъци от хранителната промишленост и други.
4.4. ЗЕМНИ НЕДРА И ПОЧВИ
Съществуващите екологични проблеми по отношение на почвите и земните недра,
свързани с План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район, могат
да са в резултат на: замърсявания на почвите от точкови източници, замърсяване на
почвите от дифузни източници, и други нарушения на почвите.
Управлението (инвентаризацията) на локалните почвени замърсявания (площи със
замърсена почва) е поетапен процес и приключва с предприемане на релевантни мерки
за въздействие, при които негативни ефекти към околната среда и човешкото здраве са
отстранени и потенциалните увреждания са минимизирани.
Замърсяването на почвите от точкови източници води до следните проблеми:
•

Замърсяване на почвите и околните до водоприемника терени, главно с амониев
азот, нитритен азот и фосфати, както и общото органично натоварване, отразено по
БПК5 в количества, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения в
резултат от остарели и амортизирани ПСОВ и канализационни системи, които
директно заустват във ВТ; В канализираните населени места, които са предимно с
над 10000 е.ж. инфраструктурата често е с различна степен на износеност, поради
което дифузното замърсяване, резултат от течовете може да бъде съществено
/значимо. Преди да се пристъпи към набелязването на конкретни мерки е
наложително да се направи приблизителна оценка на замърсителите, които
постъпват в почвите и околните до водоприемника терени, както и във водите на
повърхностното водно тяло,което приема тези води. Като основни вещества
замърсители попаднали във водите на приемника, с произход от населените места
са различните форми на азот и фосфор, както и общото органично натоварване,
отразено по БПК5, ХПК, неразтворени вещества и рН.

•

Замърсяване на почвите и подземните води нерегламентирано депониране на
твърди битови отпадъци.Една от причините за замърсяване на почвите
еизграждането и експлоатацията на сметища, обслужващи населените места, както
и нерегламентираното депониране на твърди битови отпадъци край населените
места. Замърсяването на почвите и подземните води от инфилтрата от депа за
отпадъци, при които липсва долен изолиращ екран е главно с амониев и нитратен
азот и тежки метали.

•

Замърсяване на подземните водни тела и почвите около тях с отпадъчни води
от промишлените обекти които нямат канализационна система или тя е
амортизирана. Не всички промишлени производства, макар и съоръжени с ПСОВ,
са в добро експлотационно състояние, за да пречистват ефективно и да не допускат
превишения на индивидуалните си емисионните норми на заустване на отпадъчните
си води. Не са редки случаите при аварии да се допускат залпови изпускания на
непречистени отпадъчни води, което води до влошаване на химичното и екологично
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състояние на повърхностните и подземните водни тела и почвите около мястото на
заустване и са причина за замърсяване с някои приоритетни вещества и специфични
замърсители като манган, мед, арсен, цинк, кадмий, нефтопродукти и др.
•

Замърсяване на почвите при неправилната експлоатацията на рудници, мини
и производствени площадки и промяна на радиационния фонд в района от
бивши уранови мини. Рудодобивът причинява „значително” антропогенно
въздействие върху геоложката основа и „значително” до „опасно” въздействие
върху подземните и повърхностните води. След провеждане на ликвидация на
рудодобивните участъци въздействието върху почвите и подземните води остава
”значително” до „опасно”. Въздействието върху повърхностните води,
водоприемниците от хидрографската мрежа, в която са находищата - и след тях,
варира от „незначително” през „с ниска степен над допустимото” до „значително” и
„опасно”. Въздействието върху геоложката основа, подземните води и
повърхностните води е със значителен териториален обхват, дълготрайно и
непрекъснато. Наложително е прилагането на мероприятия за намаляване на
негативното въздействие върху околната среда при рудодобива там, където то е със
„значителна” и „опасна” степен. Поради необходимостта от значителни финансови
средства за реализиране на подходящи мерки, през следващите години негативното
въздействие ще продължава.
Освен техногенното замърсяване на почви, води, а оттам - по хранителната верига и
на растения и животни, рудодобивната дейност в страната е довела до отчуждаване
на земи от селскостопанския, горските територии и фонд населени места, до
нарушаване на баланса на земите от различните фондове, нарушаване на
естествените релефни форми и ландшафта чрез формирането на техногенни форми
(котловани, табани/насипища и/или хвостохранилища);

Замърсяването на почвите от дифузни източници води до следните проблеми:
•

Замърсяване на земеделски площи, третирани с азотни и фосфорни торове и
препарати за растителна защита. Земеделските земи се третират широко с
изкуствени торове и ПРЗ. Сроковете на торене на културите трябва да бъдат
съобразени с редица условия. По-ранното внасяне на торовете не води до
усвояването им от растенията, които са в относителен покой и те попадат чрез
вътрепочвения хоризонтален и вертикален отток в подземните води, което е
причина за тяхното замърсяване, най-често с нитрати, но и с други разтворими
форми на торовете. Дъждовните води и тези от системите за поливане подпомагат
миграцията им в почвите, подземните и повърхностните води. Основното
натоварване, което се свързва с тези източници, са биогенните елементиазот и
фосфор и специфичните химични замърсители (приоритетни и опасни вещества).
Под въздействие на тези дифузни източници са предимно ПВТ разположени в
равнините райони.
Пестицидите се употребяват в широк мащаб и се считат за важна част в
съвременните системи за отглеждане на реколти, главно поради директните ползи,
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главно икономически, които те създават в полза на фермерите.резултат на тези
натоварвания се идентифицират изменения на местообитанията на видовете
(хабитатите), замърсяване на водите с приоритетни вещества, увеличаване
съдържанието на биогенни и органични вещества във водите и други като хлориди,
сулфати, калций, магнезий, желязо, манган, феноли, нефтопродукти, цинк, мед,
хром, арсен, цианиди и др. В тази връзка активните съставки на ПРЗ са основна част
от заложените вещества в програмите за мониторинг на приоритетни и опасни
вещества. Като слабо място бихме посочили практически липсата на дори
приблизителна информация за количествата, периодичността и точните площи на
третиране. МЗХ не поддържа база данни за вида на използваните ПРЗ (по вида на
активното вещество), но следи стриктно присъствието на пестициди на пазара.
С цел предотвратяване опасното въздействие на пестицидите както върху
човешкото здраве, така и върху околната среда, Европейската комисия одобри нова
стратегия, която има цел да подобри начина, по който пестицидите се използват в
ЕС и е насочена към:
- забрана на широк спектър от опасни пестициди;
- прилагане на интегриран подход при прилагането на пестициди;
- засилване на биологичния контрол върху продукцията;
- развитие на биотехнологии.

•

Замърсявне на почвите в резултат от интензивното отглеждане на животни,
компостиране и използване на органичен тор. Животновъдството и използването
на животински тор са друг източник на дифузно замърсяване на почвите и
повърхностните води. Перманентното замърсяване от тази дейност се свързва
предимно с отделянето на биоразградими органични вещества и натоварване с
биогенни елементи (азот и фосфор)на почвите. Фермите за отглеждане на животни
въздействат върху качествените и количествени показатели на повърхностните води
по пътя на повърхностния отток чрез дъждовните води от откритите площадки на
фермите,образуваните битово-фекални води и водите от измиването на
помещенията. При спазване изискванията на Правилника за добри земеделски
практики дифузното замърсяване на повърхностните води, предизвикано от
животновъдството може да бъде сведено до възможния минимум.

•

Замърсяване на почвите с отпадъчни води от населените места с над 2000 е.ж.
без изградени или частично изградени канализационна мрежа и ПСОВ.
Отпадъчните води ще доведат до натоварване на водоприемника им със
замърсители от битов произход, главно биогенни елементи.
Към посочените източници на замърсяване се отнасят и малките населени места и
вилни курортни зони, където битовите, стопански и промишлени води се събират в
септични ями (попивни и изгребни) или се заустват неконтролируемо в
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повърхностни или подземни водни тела. Тези ями най-често не са водоплътни и
изолирани, което води до просмукване на отпадъчните води и натоварване на
водоизточниците най-често със замърсители от битов и селскостопански произходбиогенни елементи, общо органично натоварване, определено по показатели БПК5,
ХПК, неразтворени вещества и рН.
•

Замърсяване на почвите от стари складове за препарати за растителна защита
Складовете за пестициди и ПРЗ са потенциални източници на дифузно замърсяване
на почвите и повърхностните и подземни води със специфични химични
замърсители (приоритетни и опасни вещества отчитайки, че голяма част от тях са
неохраняеми и /или са в лошо състояние. Контролът по използването по
предназначение и състоянието на складовете за пестициди и ПРЗ се осъществява от
РИОСВ, поделения на МОСВ по региони.

•

Замърсяване на почви в резултат от минната дейност, неправилната
експлоатация на хвостохранилищата, дифузно натоварване на подземните
води и почвите в резултат от замърсяване от амортизирани съоръжения от
рекултивирани хвостохранилища
В България площите, засегнати от минното дело и депа за производствени отпадъци
формират 0,29 % от територията на страната, засегнатите от промишлеността и
енергийното производство – 0,59 %, а 1,86 % са физически унищожените почви за
изграждане на транспортните мрежи (пътни, въздушни, плавателни и др.)
Освен техногенното замърсяване на почви, води, а оттам - по хранителната верига и
на растения и животни, рудодобивната дейност в страната е довела до отчуждаване
на земи от селскостопанския, горските територии и фонд населени места, до
нарушаване на баланса на земите от различните фондове, нарушаване на
естествените релефни форми и ландшафта чрез формирането на техногенни форми
(котловани, табани/насипища и/или хвостохранилища). Дифузните източници на
замърсяване като приключили дейността си мини, стари табани, хвосто-и
шламохранилища от минната или други индустрии се явяват източник на
замърсяване на почвите, повърхностните и подземни води с тежки метали,
специфични замърсители от различните видове индустрия. При оценката на
натоварването би следвало да бъдат взети под внимание както депонираните
количества, така и възможните замърсители и поведението им в почвата и водната
среда.
Всички посочени антропогенни въздействия водят до нарушаване на функциите на
екосистемите и до ограничаване на екосистемните услуги: продуктивни (промени в
хранителните нива на почвите и на повърхностните води; денитрификация;
опасност от заблатяване/дрениране; ерозия на почвата; уплътняване на почвите от
тежка механизация; замърсяване с тежки и/или редки метали и токсични елементи),
регулиращи (водоохранни, промяна в нивото и качеството на подземните води);
поддържащи (средообразуващи - загуба на земни ресурси; формиране на табани;
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свличания на скални маси; денудационни процеси; промяна в морфологията на
земната повърхност и речните течения; запрашаване от трафика); културни (загуба
на културни и исторически ценности, пораждат се конфликти при ползването на
земите, разрушават се зони за рекреация). Налице е нарушаване на
биоразнообразието.
Други нарушения на почвите
•

Нарушения на почвите в следствие на интензивен натиск на населението в района;
(увеличаването на концентрацията на населението в градовете, засилената
антропогенизация и застрояване на района);

•

Нарушения на почвите вследствие изменение на морфологията на водните тела,
образуване на езера вследствие удълбочаване в определения участък на речното
корито или крайречната зона, деформации на речното легло, изменяне очертанията
на бреговете, увеличаване на образуването на утайки и наноси, унищожаване на
почвите в крайречните територии, унищожаване на местообитанията на речните
екосистеми. Създаване на условия за ерозия на речните легла и брегове. Всички
тези нарушения са вследствие на изземване на инертни материали от речните
корита;

•

Нарушаване на почвите в крайречните територии вследствие изменяне на
морфологията на водните тела, ширината и дълбочината на речното корито;

•

Нарушение на почвите в крайречните територии и промени в морфологията и
хидроложкия режим вследствие изграждане на ВЕЦ/МВЕЦ;

•

Нарушения и замърсяване на почвите при построяването на язовири, чрез които
става регулиране на оттока;

•

Ерозиране на почвите вследствие неправилна експлоатация и поддръжка на
хидротехническите съоръжения, и вследствие неправилното изсичане и оголване на
терените или на неправилен добив на инертни материали;

•

Заливане на прилежащите земи, преовлажняване и замърсяване с органична
материя при наводнения;

•

Нарушаване на почвите вследствие недобре стопанисваните и експлоатирани
водовземни съоръжения на подземни води и съоръжения в лошо състояние.

4.5. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОБЛЕМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛАНДШАФТИТЕ
Съществуващите екологични проблеми по отношение на ландшафтите,
Западнобеломорски район за Басейново управление са както следва:

в

Липса на нормативна база - В момента единственият нормативен документ в
•
България, който регламентира опазването и управлението на ландшафтите е
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Европейската конвенция за ландшафта. Необходимо е законово да се регламентират
дейностите по опазване и устойчиво управление на ландшафтите.
•
Замърсяване на компонентите на ландшафтите - В резултат от строителните
дейности при изграждане на нови обекти, реконструкцията и модернизацията на
съществуващите обекти и полагането на необходимата инфраструктура се получава
запрашаване и замърсяване на компонентите на ландшафтите с тежки метали и сажди
от пътищата; с отпадъци и гориво-смазочни материали от автотранспорта и
строителната механизация, и от дейностите свързани с поддръжка на транспорта.
•
Промяна на типовете ландшафти - Промяната на съществуващите ландшафтни
компоненти и замърсяването им с отпадъци, има неблагоприятно визуално-естетическо
въздействие върху ландшафтите.Създаване на нови ландшафтни типове в резултат от
изграждане на новите съоръжения и антропогенизацията на териториите в също
съществен проблем.
•
Нарушаване на ландшафтите - Нарушенията върху ландшафтите могат да бъдат
преки и вторични.Преките нарушения на ландшафтните компоненти се наблюдават по
време на строителните дейности, рехабилитацията и модернизацията на всички видове
обекти и тяхната инфраструктура и са резултат от присъствието и експлоатацията на
строителна техника на площадката, като се получава и визуално-естетическо
натоварване на териториите. Вторични промени в ландшафтите се наблюдават
вследствие на следните дейности: промени в използването на земята, поставянето на
огради и осветление, промени на характера на ландшафтите вследствие причинени от
интензификацията на използването на терените, ерозия на почвите, въздействие върху
ландшафтите вследствие предложенията за оформяне на ландшафта.
•
Визуално-естетически въздействия - Вторични промени върху ландшафтните
компоненти има вследствие изграждането на нови структури и обекти. Визуални
въздействия се получават също при развитие на ски и други форми зимния туризъм в
района, изграждане, реконструкция и подобряване на достъпа и прилежащата
туристическа инфраструктура до атрактивни обекти на природното и културното
наследство в района, дейности за подобряване на регионалната и местната транспортна
инфраструктура, дейности за подобряване на водоснабдителната и канализационната
инфраструктура, дейности за поетапно закриване и рекултивация на стари общински
депа, третиране на отпадъците в района, провеждане на противоерозионни
мероприятия, подобряване на градската среда и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност.
4.6.БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, ФЛОРА, ФАУНА
4.6.1.ФЛОРА
Съгласно геоботаническото райониране на България (по Бондев, 1997 г.)страната се
поделя на три области (Европейска широколистна горска област,Евроазиатска степна и
лесостепна област и Средиземноморска склерофилна горскаобласт) с 5 провинции, 28
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окръга и 80 района. В разглеждания район за басейново управление на водите се
срещатследните флористични елементи:
1. Илирийска (Балканска) провинция
•

Софийски окръг

Поделя се на четири геоботанически района: Софийски, Чепънско-Завалски, ГраовоЧерногорски и Конявско-Земенски. Окръгът е характерен с разнообразна флора и
растителност, което се дължи на многообразието на едафични условия.
Обхваща Софийското поле, териториите на запад и изток от него (до границата със
Сърбия между Западна Стара планина, Вискяр и Завалска планина; Пернишкото и
Радомирското поле, както и ниските части на всички ограждащи планини.
Този район е интензивен земеделски и промишлен център, силно повлиян и изменен
биотично. В растителната покривка доминират тревисти съобщества, а неголемите
горски формации са главно мезофитни габърови и горунови гори от средноевропейски
тип.Установяват се също останки от някогашни гори от космат дъб (Quercus pubescens),
летен дъб (Quercus robur), клен (Acer campestre), шестил (Acer platanoides), явор (Acer
pseudoplatanus), бряст (Ulmus minor), едролистна липа (Tilia platyphyllos), черна елша
(Alnus glutinosa), а по периферията на Софийската котловина и при Радомир - и от
черен бор (Pinus nigra).
Ендемични видове са Verbascum jordanovii (йорданов лопен) и Dianthus urumoffii
(урумов карамфил), а само тук се срещат у нас редките видове Fritillaria meleagroides
(шахматовидна ведрица; евросибирски вид), Rubus macrophyllus (едролистна къпина) и
Trifolium rubens (рубинова детелина). Наскоро са изчезнали холопалеарктичният вид
Hammarbia paludosa (блатна хамарбия) и видовете Aldrovanda vesiculosa (алдрованда) и
Caldesia parnassifolia (парнасиеволистна калдезия).
Известни у нас само в този окръг (Софийско-Радомирско) са: Carex disticha (двуредна
острица; евросибирски вид), Hypericum boissieri (боасиерова звъника; балкански
ендемит), Polygala hospita (банатска телчарка; Балкански полуостров), Crocus variegatus
(пъстър минзухар), Helocharisa cucularis (иглеста блатница; Холарктика), Potamogeton
gramineus (треволистен ръждавец; Холарктика).
•

Западнобългарски граничен планински окръг

Поделя се на шест геоботанически района: Знеполски, Лисецко-Каменицки, Осоговски,
Влахински, Малешевски и Огражденски. Разпространени са около 65 вида балкански
ендемита, 4 вида български ендемита - разнолистен лопен (Verbascum anisophyllum),
урумово лале (Tulipa urumoffii)и др. Преобладават гори от мизийски бук (Fagus
sylvaticasubsp. moesiaca), обикновен горун (Quercus dalechampii), цер (Quercus cerris),
благун (Quercus frainetto), на отделни места и иглолистни гори.
•

Витошки окръг
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Поделя се на пет геоботанически района: Витошки, Лозенски, Плански, Верилски и
Люлински. Налице са алпийски и арктоалпийски елементи. Горите са главно от бук и
габър, а в по-високите части от смърч и бял бор (в Плана - и групи от черен бор). Във
високопланинския храстов подпояс на Витоша се развиват частично клекови
съобщества.
От иглолостните видове са разпространени смърч (Picea abies), бял бор (Pinus
sylvestris), клек (Pinus mugo), хвойна(Juniperus communis), а от широколистните видове
- бук(Fagus sylvatica), по- слабо горун (Quercus dalechampii), габър (Carpinus betulus),
благун (Quercus frainetto), цер (Quercus cerris).
Ендемит е Verbascum urumovii (урумов лопен), а срещащи се единствено тук у нас са
видовете Carex heleonastes (торфена острица) и Pyrola rotundifolia (кръглолистна
мурава). Само на Витоша в България е разпространен видът Festuca rubra (червена
власатка).
•

Рилски окръг

Поделя се на три геоботанически района: Източнорилски,
Западнорилски. Растителната покривка е разнообразна.

Южнорилски

и

Този окръг е най-високата и монолитна планинска система в България и включва
средните и високите планински части на Рила. Той се отличава рязко от останалите
подрайони с няколко особености. Преди всичко има най-ясно изразен
умереноконтинентален планински климат. Освен това в неговия състав влиза
планината с типично развит алпийски пояс и най-силно засегнати от плейстоценските
заледявания.
Биотата се характеризира с много висок процент студеноустойчиви и
студенолюбивихоларктични, севернопалеарктични, европейски и планински видове,
глациални реликти и неоендемити. Известни са още редица терциерни реликтни
видове, някои от които са ендемични или субендемични.
Главните широколистни горски формации са съставени от бук, а иглолистните - от
смърч и бял бор и по-рядко от ела.
Този окръг е много богат на собствени ендемити. При това те са разпространени над
1000 m н. в. и в повечето случаи имат характер на ледникови реликти и неоендемити.
Ендемити са Violaorbelica (рилска теменуга) и Veronica kellererii (келерерово
великденче), Viola rhodopaea (родопска теменуга) и Veronica rhodopaea (родопско
великденче).
Ендемити на Рила са Primula deorum (рилска иглика), Alchemilla pawlowskii (павловско
шапиче) и Verbascum jankaeanum (янкиев лопен).
В специфичната високопланинска или хладнолюбива, предимно ледниково-реликтна
флора на този окръг се срещат много видове, като холарктичните видове: Lepidotisi
nundata (блатен плаун), Diphasium complanatum (сплескан плаун), Isoеtes setacea (езерен
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шилолист), Athyrium alpestre (алпийска женска папрат), Carex rupestris (скална
острица), Silene acaulis (безстъблено плюскавиче), Juncus triglumis (триципеста дзука),
Sibbaldia procumbens (разпростряна сибалдия), Bartschia alpina (алпийска язовка),
Saxifraga aisoides (жълта каменоломка); европейско-сибирските видове Sparganium
affine (сходна ежова главичка), Salix hastata (копиелистна върба), Petrorhagia alpina
(алпийска мантийка), Saxifraga androsacea (оклопова каменоломка), Ribes nigrum (черно
френско грозде) и др.
В най-високите части е формирана алпийска и аркто-алпийска растителност. На места е
формирана скално-сипейна растителност от каменоломки (Saхifragasp.div.)
Субалпийския пояс е с добре изразена формация на клека (Pinus mugo) планинска елша
(Alnus viridis), върби (Salix carpeta, S. сinerea, S. silesiaca) и др.
•

Родопски окръг

Поделя се на три геоботанически района: Дъбрашки, Баташки и Чернатишки;
Доминират формациите на бук и мизийския бук, горун. Участват и габър, явор, шестил,
воден габър и др. На много места се срещат и смесени гори - иглолистни и
широколистни. В окръга се срещат над 90 вида балкански ендемити, над 50 илирийски
вида, над 30 македоно-тракийски.
Само в този окръг у нас се срещат терциерните реликти Cypripedium calceolus
(венерина обувка; Западни Родопи; евразийски вид) и Goodyera repens (пълзяща
гудиера; Западни Родопи; холарктичен вид).
•

Пирински окръг

Поделя се на два геоботанически района: Севернопирински и Средно-и южнопирински.
В иглолистния пояс доминират формациите на смърч (Picea abies), бял бор (Pinus
sylvestris), бяла мура (Pinus peuce), по-слабо на черния бор (Pinus nigra) и черната мура
(Pinus heldreichii).От широколистните са разпространени предимно горите от бук.
Срещат се над 80 вида балкански ендемити.
Най-голям е броят на пиринските ендемити. Някои от тях са Poa pirinica (пиринска
ливадина), Festuc apirinica (пиринска власатка), Carex pirinensis (пиринска острица),
Arenaria pirinica(пиринска песъчарка), Papaver degenii (пирински мак), Arabis ferdinandicoburgii (пиринска гъшарка), Brassica jordanoffii (пиринско зеле), Alchemilla pirinica
(пиринско шапиче), A. bandericensis (бъндерицово шапиче), Oxytropis urumovii
(урумово кситропис), Heracleum angustisectum (пирински девисил), Galium stojanovii
(стояново еньовче), Thymus perinicus (пиринска мащерка), Verbascum davidovii
(давидов лопен), Rhinanthus javorkae (яворкова клопачка), Asyneuma kellererianum
(асинеума), Erigeron vichrensis (пиринска злолетица), Hieracium stefanoffii (стефанова
рунянка).
Освен това само в този подрайон и в Славянка са разпространени гори от черна мура
(Pinus heldreichii). Докато буковите и смърчовите съобщества и тези от бял бор имат

150

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ПУРБ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН 2016-2021

типично средноевропейски и бореален характер, то съобществата от черна мура и черен
бор са преходносредиземноморски.
2. Македоно-Тракийска провинция
Растителната покривка е разнообразна, представена преди всичко от ксеротермни
видове –благун (Quercus frainetto), цер (Quercus cerris), космат дъб (Quercus pubescens),
виргилиев дъб (Quercus virgiliana) и келяв габър (Carpinus orientalis). Към провинцията
се отнасят 8 геоботанически окръга.
•

Местенски окръг

Поделя се на два геоботанически района: Гоцеделчевски и Разложки. Тук са
разпространени ксеротермни гори от благун (Quercus frainetto) и космат дъб (Quercus
pubescens), а в по-северните части - ксеромезофитни горски ценози от горун, габър,
мизийски бук, черен бор, воден габър (Ostrya carpinifolia).
•

Славянопланински окръг

Не се поделя се на райони. Обхваща планината Славянка. Флората и растителността на
Славянка се определя както от южния климат, така и от варовитата структура.
Над преходносредиземноморските гори са разпространени формации от бук, черна
мура, черен бор, ела и др. На места наред с черния бор (над 1000 m н. в.) се срещат
субмедитерански видове, като келяв габър, космат дъб. Има и червена хвойна. Черната
мура е развита във формации между 1500 - 1700 и 1900 m н. в., които са и горната
граница на гората в планината. Във високопланинския пояс липсват съобщества от клек
(намирани са единични храсти). Характерни там са ценозите на балканския зановец
(Chamaecytisus absinthioides) и гладката острица (Carex laevis).
Ендемизмът във флората е доста висок. Ендемични за високите части на планината са
Sedum zollikoferi (цоликоферова тлъстига), Crepis schachtii (шахтова дрипавка), Rosa
parilica (парилска шипка), Convolvulus suendermannii (зюндерманова поветица) ,
Pastinaca argyrophylla (сребролистен пащарнак).
Много балкански ендемити имат свое единствено находище у нас в Славянка. Между
тях са например Danthonia strumcompactum (сбит овесец), Dianthus drenovskianus
(дреновскиев карамфил), Malcolmia angustifolia (иглолистна малколмия), Viola
delphinantha (дългошпореста теменуга), V. speciosa (прекрасна теменуга), Galium
procurrens (низбягващо еньовче), Herniaria olympica (олимпийско изсипливче) и др.
Славянка е едно от малкото находища у нас на растения с медитеранския произход като
Chondrilla urumoffii (урумов кривец), Centaurea parilica, Convolvulus boissieri, Pulsatila
slavjankae, Erysimum drenovsky, Draba athoa, Fritillaria drenovskyi, Petkovia orphanidea,
Colchicum dorfleri, Siderites scardica и др. Тези видове свързват Славянка флористично с
Южен Пирин.
•

Беласишки окръг
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Не се поделя се на райони. Горната част е изградена от букови гори, а по-ниските от
гори от обикновен кестен. Има и елови гори.
Наред с наличието на средиземноморски таксони, в района се установява и друга
особеност. Тук се срещат много терциерни реликти и палеоендемити, което го
характеризира като част от една важна южна рефугия, допринасяла за оцеляването на
топлолюбива флора и фауна през плейстоцена.
Средиземноморски и субсредиземноморски видове цветни растения разпрастранени в
района са Colutea arborescens (плюскач), Lagoecia cuminoides (лагеция), Phyllirea
latifolia(грипа), Trifolium subterraneum (подземна детелина), T. speciosum (красива
детелина), Rubus sanguineus (кървава къпина), Pistacia terebinthus (кукуч), Cistus spp.
(памуклийка, лавдан, тамянка), Pyrus amigdaliformis (бадемовидна круша), Ranunculus
chius(хиопско лютиче) и др.
•

Горнострумски окръг

Поделя се на два геоботанически района: Благоеврадски и Кюстендилски. Доминират
космат и виргилиев дъб, благун, цер, на места воден габър. Срещат се храсталаци от
червена хвойна и драка.
Горските съобщества са съставени от горун, космат дъб и виргилиев дъб (често с
участие на келяв габър), от благун и от благун и цер. Като вторични съобщества се
развиват формации от келяв габър, драка, червена хвойна и някои ефемери и
ефемероиди. От юг към север делът на средиземноморския елемент в растителната
покривка намалява. Някои от главните му представители в подрайона са кървавата
къпина, плюскачът, подземната детелина, кукучът, червената хвойна.
Единствено в този окръг у нас се срещат редките видове Polypodium australe (южна
сладка папрат), Centaurea rupestris (скална метличина), Campanula versicolor
(променливоцветна камбанка), Trifolium physodes (мехуреста детелина).
•

Среднострумски окръг

Поделя се на три геоботанически района: Кресненски, Сандански и Петрички.
Този окръг е най-богат (особено струмската част на юг от Кресна) на
средиземноморски растения в България, тъй като в него средиземноморското
климатично влияние, проникващо по Струмската долина, е най-силно.
От всички средиземноморски растения, разпространени у нас най-показателна роля за
средиземноморското влияние в района има пърнарът (Quercus coccifera). Този
единствен в България вечнозелен дъб има първостепенно участие в
източносредиземноморскитемаквиси. Поради това и съобществата, в които участва
(единствените му находища у нас се намират в този подрайон), най-силно наподобяват
маквисите. Освен пърнара други средиземноморски растения, разпространени в
подрайона, са Osyris alba (озирис), кървавата къпина, кукучът, грипата, Periploca graeca
(гърбач), Asparagus acutifolius (бодлива зайча сянка). Средиземноморските видове
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растения, които у нас се срещат само в Струмско-Местенскияподрайон, са много.
Някои от тях са Dracunculus vulgaris (дракункулус), Amygdalus webbi (уебов бадем),
Lamium bifidum (раздвоенолистна мъртва коприва), Crassula tillaea (дебололист), Silene
graeca (гръцко плюскавиче), Ephedra campylopoda (катерлива ефедра).
Горската растителност е ксеротермна– предимно космат и виргилиев дъб. Срещат се
гори от келяв габър и вторична храстова растителност - червена хвойна, драка, и др.
най-характерно е участието на средиземноморски видове като: дървовидна хвойна
(Juniperus exselsa), червена хвойна (Juniperus oxycedrus), източен чинар (Platanus
orientalis), грипа (Phyllirea latifolia), пърнар (Quercus coccifera) и др.
Съществуващите екологични проблеми по отношение на флората са следните:
•

Унищожаване на естествената растителност и природните местообитания в
защитените територии и защитените зони, водещи до промени в екосистемите,
вследствие на различни урбанистични дейности, в резултат на които се
променят характеристиките им – започват процеси на фрагментация,
сукцесия, изместване на местни видове от чуждоземни и/или инвазивни такива
и др.

•

Замърсяване и унищожаване на крайречните и водните екосистеми,
вследствие замърсяване на водните обекти с отпадъчни води от дейността на
различни ПСОВ и канализационни системи, работещи в нерегламентиран
порядък.

•

Замърсяване на природните местообитания, промяна на биоразнообразието в
екосистемите, в резултат от земеделски дейности в отделните райони при
ползването на различни торове и препарати за растителна защита;

•

Унищожаване и/или замърсяване на естествена растителност и природни
местообитания, вследствие на нерегламентирани горскостопански дейности,
добивни дейности от речни корита, вкл. корекции на речни корита,
депониране на отпадъци и др;

•

Промяна в биоразнообразието, унищожаване на естествена растителност и
природни местообитания, вследствие на различни природни процеси –
наводнения, каламитети, снеголоми, ветровали и др.

4.6.2.ФАУНА
Фауната в района се отнася към два много различни зоогеографски района: СтрумскоМестенския и Рило-Родопския район.
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•

Струмско-Местенският район обхваща средните течения на реките Струма и
Места и тук фауната е с подчертан южен тип на разпространение. Значителен брой
средиземноморски видове се наблюдават тук. От безгръбначните животни това са
44% от бръмбарите хоботници, 47% от мравките, 53% от полутвърдокрилите и 55 %
от ципокрилите насекоми. Сред гнездящите птици средиземноморските видове са
26.5% или значително повече, отколкото в който и да е друг зоогеографски район. В
този район попадат най-високите планини Рила и Пирин. Тук евросибирските и
европейски видове значително преобладават над средиземноморските.

•

Рило-Родопският район е характерен с високия ендемизъм. Най-много ендемични
безгръбначни са познати от Пирин. За няколко вида територията на парк „Пирин” е
убежище от международно значение – мечки, вълци и балканска дива коза. Фауната
в тези най-високи наши планини е представена от видове характерни за
иглолистния горски пояс. Това са предимно студоустойчиви фаунистични видове.
Доминират горските видове от всички фаунистични таксони и по-конкретно тези
свързани с иглолистния горски пояс. Евросибирските видове преобладават над
топлолюбивите и медитерански видове. Към този момент на територията на
Национален парк "Пирин" са установени около 2090 вида и подвида безгръбначни
животни (паяци, многоножки, насекоми, охлюви и др.). В това число са включени
294 редки вида, 216 ендемита, 176 реликта и 15 вида присъстващи в световни и
европейски списъци на застрашените видове. От гръбначните животни се срещат
247 вида. Това включва 6 вида риби, 8 вида земноводни, 11 вида влечуги, 159 вида
птици, 45 вида бозайници.

•

Фауната на Рила също не отстъпва по богатство и разнообразие. Много видове са
включени в Червената книга на България. Фауната на парк „Рила” е сравнително
богата на представители на животинския свят с характерни представители на
евросибирския и европейския тип фауна. Преобладават сухоземни животни,
характерни за Средна и Северна Европа. Континенталният климат е причина за
голямото разнообразие на животински групи като земноводните, докато влечугите
са доста по-слабо представени. Ендемити сред надземната фауна почти липсват.
Орнитофауната е характерна за пояса на дъба и е съставена най-вече от такива
видове, придържащи се към селскостопанските, горските и крайселищни територии,
където намират изобилие от храна. Наличните животински видове са представени
от различни видове дребни гризачи, някои хищни бозайници, прилепи, широко
разпространени видове от влечугите, пойни птици и са свързани най-вече с
трофичната база за тяхното изхранване.

Съществуващите екологични проблеми по отношение на фауната, са следните:
•

Унищожаване местообитания на животинските видове, промени в екосистемите, в
следствие на различни урбанистични дейности. Последствията могат да бъдат
унищожаване или промени в плътността на популациите, безпокойство на
животинските видове, унищожаване на места за гнездене, хранене, почивка и др.
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•

Унищожаването на места за гнездене, храна и почивка на животински видове,
интродуциране на не-местни видове, вследствие замърсяване на водните обекти с
отпадъчни води, зауствани от остарелите и амортизирани ПСОВ и
канализационните системи зауствани във водните обекти без необходимото
пречистване.

•

Дифузно замърсяване на местообитанията на видовете, мигриране на замърсителите
по хранителните вериги и промяна на биоразнообразието в екосистемите, в резултат
от интензивното земеделие в районите, при ползването на различни торове и
препарати за растителна защита и др.

•

Унищожаване на местообитания на видове, вкл. места за гнездене, в резултат на
нерегламентирани горскостопански дейности.

•

Унищожаване или намаляване на плътността на популациите, намаляване на
видовото разнообразие, безпокоене и прогонване на животни и птици, места за
гнездене и намаляване на биоразнообразието в резултат от създаването и наличието
на нерегламентирани сметища.

•

Промяната в биоразнообразието, фрагментация на местообитанията на видовете,
вкл. нарушаване на местообитания на застрашени и редки видове, места за гнездене,
унищожаване на отделни животни, вследствие извличането на минерали в района на
речните басейни;

•

Преки въздействия при строителство - унищожаване на местообитания на видове,
безпокойство и прогонване на животински видове, унищожаване на местата за
гнездене и промяна на биоразнообразието.

•

Промяна в биоразнообразието на крайречните територии, вследствие унищожаване
на част от животинските популации, места за гнездене и промяна в състава на
екосистемите при наводнения и други природни бедствия.

•

Влошаване на условията на живот на хидробионтите поради замърсяване на
водните обекти от различни добивни дейности и др.

•

Промяна на биоразнообразието поради хидростроитество и превръщане на водите
от течащи в стоящи. Фрагментация на популациите на ендемични видове на
Балканския полуостров.

•

Унищожаване на местата за размножаване на видове от фауната при корекция на
реките.

•

Замърсяване на водоемите с инсектициди, използвани за борба с комарите, което
въздейства негативно на ихтиофауната.

4.6.3. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
По-важните екологични проблеми в защитените територии са следните:
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• Унищожаване и/или замърсяване на естествена растителност и местообитания на
видове, вследствие на нерегламентирани горскостопански дейности, добивни дейности
от речни корита, депониране на отпадъци и др;
• Промяна в биоразнообразието и унищожаване на естествена растителност,
вследствие на различни природни процеси – наводнения, каламитети, снеголоми,
снеговали, ветроломи, ветровали и др.
• Замърсяване и унищожаване на крайречните и водните екосистеми, вследствие
замърсяване на водните обекти с отпадъчни води от дейността на различни ПСОВ и
канализационни системи, работещи в нерегламентиран порядък.
• Промяна в естественото състояние на биоразнообразието в защитените територии,
поради строителство, вкл. хидростроителство, рекреация и др. дейности, свързани с
отдиха и туризма.
4.6.4 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
По важните екологични проблеми в защитените зони са анализирани и описани в
Доклада за оценка на степента на въздействие на ПУРБ в Западнобеломорски район,
който е неразделна част от ДЕО

4.7. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
В района на ПУРБ има обекти на световното културно наследство – Рилски манастир,
вписан в Списък на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО,
национално значими паметници, като Роженски манастир, гр.Мелник, с.Ковачевица,
множество църкви, археологически останки - Античен град „Никополис ад несрум“,
Самуиловата крепост, Тракийско селище до с.Копривлен, крепост „Кракра Пернишки“
и много други образци на историческото и културно наследство, включително и
свързани с водата съоръжения. Всички тези обекти имат връзка с културните и
визуални удобства в района на речния басейн и могат да бъдат определени още и като
важни социални и икономически активи.
Археологическите останки са чувствителни към промените в качеството на водата,
водните нива, замърсяването и използването на химикали при земеползването.
Археологическите обекти от национално значение са защитени със закон като описани
паметници.
4.8. ОТПАДЪЦИ
Съществуващите проблеми, произтичащи от дейностите, свързани с управлението на
отпадъците и водещи до замърсяването на повърхностните и подземни води и
влошаването тяхното, количествено и качествено състояние са:
•

Наличието на голям брой нерегламентирани сметища. По информация на РИОСВ,
разположени в обхвата на Басейнова Дирекция – Западнобеломорски район, всяка
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година се закриват голям брой от сметищата, но се появяват нови такива на други
места;
•

Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци от строителство и разрушаване на
неподходящи за целта места, формирайки незаконни сметища по поречието на
реките и язовирите;

•

Голяма част от депата не отговарят на изискванията на Наредба № 6/2013г. за
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа, с което се създава
опасност за замърсяване на повърхностните и подземни води;

•

Забавеното изграждане на Регионалните депа за битови отпадъци в Благоевград,
Дупница и Разлог е предпоставка за продължаващо замърсяване до изграждането на
регионалните съоръжения, което е от своя страна е условие за регултивацията на
старите сметища.

4.9. МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
По отношение на материалните активи, собственост на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район идентифицираните проблеми нямат пряко отношение към
обхвата и изпълнение на дейностите на ПУРБ.
Проблеми съществуват с материалните активи, прилежащи към водните обекти
(хидротехнически съоръжения, преливници, кули, изпускатели, прагове и др.) поради
не доброто им техническо състояние, а на някои места с липсата им.
Други материални активи, които оказват влияние върху водните обекти и се определят
като създаващи екологични проблеми, са лошото състояние на съществуващите
хидромелиоративни съоръжения, остарелите водоснабдителните и канализационни
мрежи, сметищата за отпадъци, депата за отпадъци, които не отговарят на
нормативните изисквания, пътищата и инфраструктурата.

4.10. НАСЕЛЕНИЕ, ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ
За Западнобеломорски район се оформят 2 основни групи значими антропогенни
замърсявания на водите, които имат отношение към населението и човешкото здраве:
-Органично
(биогенно)
замърсяване
(от
градски
отпадъчни
води,
селскостопанскадейност и др.) – азот, азотни съединения, амониеви йони,фосфати,
общо органично натоварване.
-Други замърсявания – повишено съдържание на желязо, нитрати, магнезий, в редки
случаи манган и пестициди.
Влияние на замърсяването на водите върху здравето на населението
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Биологичното замърсяване на водата е причина за разпространението на различни
бактериални, вирусни и паразитни заболявания. Осигуряването на епидемична
безопасност на водата е от съществено значение за намаляване на случаите на
стомашно-чревни заболявания, свързани с консумираната вода.
Повишено съдържание на нитрати във водите може да има както органичен, така и
неорганичен произход от наторяване на почвите. При взаимодействие на нитратите с
алифатни и ароматни амини се образуват нитрозамини – силни канцерогени, с
мутагенен (предизвикват мутации) и тератогенен (малформации в ембриона) ефект.
Високото съдържание на желязо влошава органолептичните качества на водата–
придава й жълтеникав цвят, помътнява, променя вкуса си. Такава вода не е годна за
битови и стопански нужди, а и в нея се развиват специфични микроорганизми – алги,
които могат да запушат водопроводните тръби.
Манганът придава на водата метален вкус, променя прозрачността й, оставя
жълтеникави петна по бельото, създава условия за развитие на алги по стените на
водопроводните тръби. Във високи количества, заедно с други тежки метали, има
значение за развитието на сърдечно-съдови заболявания (обща сърдечно-съдова
заболеваемост, хипертонична болест, исхемична болест на сърцето, инфаркт на
миокарда, мозъчно-съдова болест).
Пестицидите попадат във водите от неконтролираното им прилагане в селското
стопанство. Имат изразено канцерогенно и мутагенно действие.
Съществуващите екологични проблеми в района, имащи отношение към ПУРБ в аспект
население и човешко здраве (т.е. въздействие от населението върху района), са
свързани преди всичко с неконтролираното антропогенно дифузно замърсяване
(натоварване) на водите, което влошава качествата им и водоснабдяването на хората,
пречи на възможността водните ресурси да допринасят за градската регенерация, за
създаване на условия за рекреация и да съдействат за по-здравословен начин на живот.
Влияние на шума върху човешкото здраве
Шумът атакува почти всички органи и системи на човешкия организъм, като се
проявява главно в четири насоки:
1. Психологично въздействие: раздразнение, влияние върху работоспособността,
въздействие върху речевата разбираемост и умствените способности.
2. Физиологично въздействие:

а) Върху слуховия орган.
б) Върху функциите на отделни органи и системи:
•

сърдечно съдовата система – учестяване на сърдечния ритъм, промени, които
водят до повишаване на кръвното налягане
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•
•
•

дихателната система – изменения на респираторния ритъм
храносмилателна система – забавяне пасажа на храната и различни по степен и
вид увреждания на стомаха
ендокринна система – изменение количеството на кръвната захар, повишаване
на основната обмяна, задържане на вода в организма, вестибуларна система,
процесите на обмяната

в) Върху организма като цяло и в частност върху висшата нервна дейност (нервна
преумора, психични смущения и нестабилност, смущения на паметта,
раздразнителност) и вегетативната нервна система (усилен тонус, който може да доведе
до редица сърдечни, циркулаторни и други прояви).
3. Въздействие върху съня – смущаването на нощната почивка не дава възможност за
възстановяване на работоспособността и постепенно довежда организма до състояние
на преумора.
4. Загуба на слуха в резултат на продължително влияние на шум с висока интензивност.
Действието на фактора шум е най-отчетливо изразен в урбанизираните райони с
население над 100 000 жители. Шумовото им натоварване зависи както от интензитета
на шума, така и от продължителността на неговото въздействие.
5. ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И
МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАН ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН,
И НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ
СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ В ПРЕДВИД ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2021
5.1. ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ НА ПУРБ
Повърхностни води
Екологичната насоченост на проекта за ПУРБ 2016-2021 произтича от заложената
главна цел за повърхностните водни тела в ЗБР, насочена към възстановяване и
запазване на доброто им състояние. В тази насока са извършени важни нормативни и
методологични промени в дейностите по управление на водите. След 2010 г.са
разработени и се прилагат методи на пробовземане и анализ на задължителни,
неприлагане в предходния планов период, БЕК – фитобентос, риби и макрофити. Влиза
в силаНаредба №Н-4/2012 г.за характеризиране на повърхностните води. В нея са
разработени пет-степенни типово-специфични класификационни системи за оценка на
екологично състояние на повърхностните води Въведен е национален списък на
специфичните замърсители, с определени за тях СКОС (Приложение №7 към Наредба
№ Н-4/2012г.). Разписана е и Наредба за стандарти за качество на околната среда за
приоритетни вещества и някои други замърсители (09.11.2010г.) Наред със
законодателните промени е направена ревизия на типа, броя и границите на
повърхностните водни тела в ЗБР. Обособени са повърхностни водни тела,
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предназначени за питейно-битови цели. Оценено е актуалното екологично и химично
състояние на повърхностните водни тела, разположени на територията на ЗБР.
Направена е паралелна оценка на достоверността на състоянието, представена в
съответствие с изискванията на РДВ и Наредбата за мониторинг на водите.
В резултат на аналитичен преглед на антропогенния натиск и на база актуална оценка
на състоянието на водните тела в ЗБР, е извършена актуализация на поставените
екологични цели, в това число и за зоните за защита на водите, в съответствие с чл.4 на
РДВ., с което се определя дългосрочната визия в управлението на водите. Сред
основните цели е посочено предотвратяване на влошаването на екологичното
състояние и недопускане на влошаването на повърхностните водни тела, оценени в
отлично състояние. Акцентирано е върху възстановяване на доброто състояние, като за
повърхностни води целта е насочена към подобряване на водите, където е необходимо,
със стремеж към постигане на най-малко добър екологичен статус. Усилията са
насочени към прогресивно намаляване на замърсяването на повърхностните води с
приоритетни вещества.Ключов елемент за опазване на живота и здравето на хората и за
поддържането на балансирано функциониране на водните екосистеми е постигане на
целите за зоните за защита, свързани с водите - поддържане или възстановяване на повисоките стандарти за качество на водите в тях, като от изключителна важност е
гарантирането, че тези зони са защитени, а където е необходимо, и подобрени. От
съществено значение е факта, че в процеса на определяне на цели за състоянието на
водните тела е прилагане на индивидуален подход, оценено е доколко естествените,
условия могат да бъдат причина за непостигане на добро състояние.
За да се гарантира изпълнението на заложените цели е направен критичен анализ и
оценка на степента на изпълнение на целите за околна среда от ПУРБ 2010- 2015г.по
отношение на екологичното и химично състояние,към 2015г. за всички повърхностни
водни тела в ЗБР. Изследвани и проучени са източниците на замърсяване за
повърхностните водни тела, планирани са действия и определени точно мерките за
възстановяване на екологичното и химичното състояние на тези води.
В съотвествие с поставените цели е разработена екологосъобразна Програма от
мерки.В ПУРБ 2016-2021 са допълнени неизпълнените от предходния планов период
мерки. Нов подход при разработване на ПоМ е, че информацията за всяка
индивидуална мярка е отнесена към конкретно повърхностно водно тяло,
едновременно с това и към определените движещи сили, а именно: урбанизация, селско
стопанство, енергетика – ВЕЦ, аквакултури, защита от наводнения, горско стопанство,
индустрия, туризъм и рекреация, транспорт, изменение в климата и други. ПоМ е
представена за консултации със заитересованите министерства и ведомства.
Посоченото осигурява широка институционална и обществена ангажираност и
гарантира пълнота, обективност и критичен анализ на представените мерки.
Oт изложеното може да се обобщи, че проведените конструтивни мероприятия, (в т. ч.
прегледът на натиска и въздействието, мониторингът и оценка на състоянието),
промените във водното законодателство, както и заложените бъдещи екологосъобразни
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дейности, произтичащи от актуализацията на целите и разработването на програма от
мерки, са насочени към опазване и съхранение на водите и техните качества,
подобряване на състояниетои устойчивото използване на водните ресурси.
Подземни води
В глава 5 на проекта на ПУРБ Западнобеломорски район са формулирани цели, в
съответствие с разпорежданията на чл.4 на Рамковата директива за водите. Целта е
дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока степен на защита на
водната среда. В актуализирания план, програмата от мерки планира конкретни
действия, които следва да се предприемат, за да бъдат постигнати поставените
екологични цели.
Програмата от мерки е основният инструмент за постигане на целите на Плана за
управление на речните басейни съгласно Рамковата директива за водите и Закона за
водите.
Целта на актуализацията на програмата от мерки е на база на наличната информация и
натрупания експертен опит да се определят такива мерки, които приложени към
съответните водни тела да доведат до осигуряване на постигането на качествените
екологични стандарти за водата.
Преглед на изпълнението на програмите от мерки за постигане на целите за
опазване на околната среда от първия ПУРБ
В ПУРБ 2016-2021 е извършен преглед на изпълнението на програмите от мерки
предвидени в предходния план, които не са били предприети. Прегледът има за цел да
бъде надградена и прецизирана Програмата от мерки (2016-2021г.).
В Приложение 7.1.а, Раздел 7 са представени изпълнени проекти в обхвата на ЗБР, за
които има осигурено финансиране по ОП. Голяма част от стартиралите мерки в първия
планов период са административни и не изискват специално финансиране. БД „ЗБР” Благоевград изпълнява всички административни и законодателни мерки, включени в
ПУРБ, които са станали оперативни с приетите изменения на Закона за водите и
съответните подзакононови нормативни актове. Същите са свързани основно с:
процедури по издаване, изменение и продължаване срока на действие на издадените
разрешителни за ползване и водовземане, по реда на ЗВ; поддържане на регистри по
реда на ЗВ; учредяване на СОЗ; контролна дейност върху издадените разрешителни и
др.
В Приложение 7.1.6, Раздел 7 е представен списък на основните мерки от ПУРБ до
2015, които не са изпълнени. Всички те са включени в актуализираната Програма от
мерки на ПУРБ до2021. Причините за неизпълнението се дължат на:
•
•

Липса на ясен финансов ангажимент за изпълнение на мерките от отговорните
институции;
Липса на приоритетното финансиране по ОПОС на мерки, заложени в ПУРБ.
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Актуализация на програмите от мерки за постигане на целите за опазване на
околната среда
Актуализацията на Програмата от мерки е изготвена в отговор изискванията и съгласно
чл. 157, ал. 1, т. 8 от ЗВ. Програмата от мерки на ЗБР за втория планов период е
разработена въз основа на национален Каталог от мерки. Най -общо, мерките в
разработения каталог са разделени на две основни групи -инвестиционни и меки мерки.
Първите са свързани с изграждане, модернизация, реконструкция и поддръжка на
инфраструктурни и природни обекти, с цел опазването на околната среда и постигането
на екологичните цели. Меките мерки са насочени към осъществяването на контролни
дейности и мониторинг върху опазването на околната среда, както и мерки които имат
обучителен характер и са свързани с природосъобразно водене на различни дейности.
Тези мерки попадат в обхвата на административните задължения, нормативно вменени
на съответните държавни институции и местни власти. За всяка мярка е посочено какъв
вид разходи включва - инвестиционни (И) или оперативни (О).
За всяка от мерките в Каталога се съдържа информация относно: код на мярката; тип на
мярката - посочва се дали е инвестиционна (ИМ) или мека мярка (ММ); вид разходи за всяка мярка се посочва видът на разходите, които включва - инвестиционни (И),
оперативни (О) или и двата вида; наименование; описание – срещу наименованието на
мярката се включва кратка описателна информация за същността й при необходимост;
очакван ефект; очакван резултат; мерна единица и единична стойност.
Като продължение на ПоМ 2010-2015, ПоМ 2016-2021 има значително сходство с нея,
както по отношение на съдържанието, така и по използвания минималистичен подход.
Актуализираната ПоМ е изготвена в резултат на анализ на характеристиките на района
за басейново управление на водите, натиска и въздействието на замърсителите и
техните източници върху водите, поставените екологични цели за подземни водни тела,
както и от идентифицираните проблемни области. Новото в нея е, че информацията за
всяка индивидуална мярка е отнесена към конкретно подземно водно тяло, и
едновременно с това и към определените движещи сили, а именно: урбанизация, селско
стопанство, енергетика -ВЕЦ, аквакултури, защита от наводнения, горско стопанство,
индустрия, туризъм и рекреация, транспорт, изменение в климата и други. Има и
случаи, в които дадена мярка е съотнесена към повече от една движеща сила.
Актуализираната Програма от мерки от ПУРБ на ЗБР за периода 2016-2021 г. година
включва основни мерки (в т.ч. и тези, които не са изпълнени в първия планов период) и
допълващи мерки за случаите, когато цялостното прилагане на основните мерки не е
достатъчно за постигане на целта: „добро състояние до 2021г.”
Разработени са: Програма от мерки за подземните води, дадена в Приложение 7.2.6Програма от мерки за подземните води в ЗБР, Раздел 7 и Програма от мерки за зоните
за защита на водите в ЗБР (Приложение 7.2, Раздел 7).
Съответствие на мерките към целите на проекта на ПУРБ.
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При детайлен преглед на мерките, предвидени в ПУРБ е видно, че те са насочени
основно към изпълнението на целите за подземните води.
Заложените мерки в ПУРБ 2016-2021 няма да доведат до вероятни значителни
въздействия върху трансгранични подземни водни тела.
5.2. ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И
МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАН ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН, И НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ
СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ В ПРЕДВИД ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2021
Целите за опазване на околната среда на европейско равнище са дефинирани в
следните основните стратегии, програми и планове:
•

Стратегия „Европа 2020”.

Целта на Стратегията е насочени към реализиране на усилията на ЕС за опазване на
околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на
биоразнообразието,
закрила на здравето и благосъстоянието на хората, като
същевременно се зачитат естествените ограничения на нашата планета.
•

Стратегия на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г. Стратегически план за
биологичното разнообразие 2011г.- 2020 г.

Основна цел на Стратегията и стратегическия план е да се предприемат ефективни и
спешни мерки за спиране на загубата на биологично разнообразие, за да се гарантира
до 2020 г. устойчивостта на екосистемите, които да продължат да предоставят
жизненоважни услуги, осигурявайки по този начин разнообразието на живота на
планетата и допринасяйки за благосъстоянието на човечеството и премахването на
бедността. Усилията са насочени към намаляване на натиска върху биоразнообразието,
възстановяване на екосистемите, устойчиво използване на биологичните ресурс. Цели
се ползите, произтичащи от използването на генетичните ресурси да се разпределят по
справедлив и равнопоставен начин; да се осигуряват достатъчно финансови средства,
да се подобри капацитетът, да се отчитат въпросите и ценностите на
биоразнообразието, ефективно да се прилагат подходящите политики, а вземането на
решения да се основава на солидни научни изследвания, и на превантивния подход”.
•

План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint).

Планът определя целта и пътят за развитие на политиката на ЕС в областта на водите.
Формулира стратегически подходи за осигуряване на достатъчно количество и
качество на водата, необходима за хората, икономиката и околната среда. Представя
проблемите, свързани със замърсяването на водите, водочерпенето за земеделски цели
и за енергопроизводство, земеползването и последиците от изменението на климата.
•

Пътна карта за ресурсно ефективна Европа, ЕС
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Пътната карта е основен стратегически документ при програмирането и подготовката
на документите за усвояване на фондовете от ЕС за периода 2014-2020 г. Документът
съдържа предложенията на ЕК за бъдещи рамки и изисквания, с които да се подобрява
ресурсната ефективност на ниво ЕС, както и за отделните държави-членки.
•

Стратегия на ЕС за адаптация към измененията на климата и Бяла Книга за
адаптация към климатичните изменения и други.

Общата цел на Стратегията за адаптация е да допринесе за повишаване на
устойчивостта на Европа спрямо изменението на климата. Това означава повишаване
на степента на готовност и способност да се реагира на последиците от изменението на
климата на местно, регионално, национално и европейско равнище, разработване на
съгласуван подход и подобряване на координацията. Приоритет и отговорност на
Комисията е включването на мерки за адаптация в политиките и програмите на ЕС,
така че действията на ЕС да бъдат „устойчиви срещу изменението на климата”.
Тези насоки вече са включени в законодателството, в сектори като морски води, горско
стопанство и транспорта и във важни инструменти на политики в областта например на
вътрешните води, биоразнообразието и миграцията и мобилността.
Внесени са законодателни предложения за включване на мерки за адаптация в селското
и горското стопанство, морското пространствено планиране и интегрираното
управление на крайбрежните зони, енергетиката, предотвратяването и управлението на
риска от бедствия, транспорта, научните изследвания, здравеопазването и околната
среда.
На национално ниво Министерство на околната среда и водите е предприело начални
стъпки към разработването на Национална стратегия за адаптация (НСА).
Разработването на НСА е поетапно и цели формулиране на конкретни мерки, които да
дадат цялостния облик на стратегическите действия, които да намалят уязвимостта на
страната ни от последиците на изменението на климата.
Ключов документ, чрез който се осигурява финансирането и оперативното изпълнение
по линия на Структурните фондове на ЕС за периода 2014 – 2020 г., е Оперативната
програма „Околна среда 2014 – 2020 г”. Главната стратегическа цел на Оперативната
програма е подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна
среда и развитие на екологичната инфраструктура. Специфичните цели на програмата
включват опазване и подобряване състоянието на водните ресурси, намаляване на
количеството депонирани битови отпадъци, подобряване на природозащитното
състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000, повишаване защитата на
населението от наводнения, превенция и намаляване риска от свлачища. Реализирането
на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната
и до повишаване на възможностите за инвестиции в икономиката. Мерките свързани с
превенция и управление на риска от наводнения и свлачища ще допринесат за
запазване икономическото състояние на региона чрез създаване на устойчивост при
бедствия и предотвратяване отрицателните последствия в резултат от
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наводнения/свлачища, както и за защита човешкото здраве. Планираните инвестиции се
очаква да имат пряк принос във връзка с изменението на климата, по-конкретно за
намаляване уязвимостта по отношение на последиците от изменението на климата.
Изпълнението на целите, заложени в ОП „ОС” 2014-2020 г в областта на опазване на
водите ще бъдат гарантирани чрез финансиране на инвестиции, заложени в
приоритетни оси 1 Води и 4 Превенция и управление на риска от наводнения и
свлачища, за подготовка и изпълнение на Плановете за управление на речните басейни
(ПУРБ) и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН), вкл. на групи
мерки от програмите към тях, както и за ограничаване на отрицателните последици от
наводненията и сушите (инвестиции за подобряване управлението на риска от
наводнения) и за подобряване на водната ефективност.
Следва да се отбележи, че разработени основните насоки, дейности и мерки в проекта
на ПУРБ 2016 - 2021г. са в съответствие със специфичните цели, разписани за двата
ключови приоритета. Те са насочени към: опазване и подобряване състоянието на
водните ресурси; подобряване оценката на състоянието на водите; повишаване
защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения;
повишаване защитата на населението от свлачищни процеси.
Посочените по-горе стратегически документи, разработени на Европейско ниво са
транспонирани в ключовите национални документи, посветени на опазване на водите в
България.
Целите на опазване на околната среда на национално ниво са формулирани
приоритетно в следните национални стратегии, програми и планове:
1. Националната програма за развитие: България 2020 г.
Националната програма за развитие: България 2020, приета с Решение № 1057 от
20.12.2012 г. на Министерския съвет, e водещият стратегически и програмен документ,
който формулира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г.. Програмата
е дългосрочен национален програмен документ за развитието на Република България,
базата за програмирането на стратегически документи във връзка с изпълнението както
на националните политики, така и на политиките на ЕС.
Националната програма за развитие: България 2020 дефинира пълния комплекс от
действия на държавата в областта на социално-икономическото развитие, като
същевременно определя мястото на мерките за постигане на националните цели, чието
реализиране е заложено в Националната програма за реформи, Конвергентната
програма и всички действащи стратегически и програмни документи

Таблица 5.2.1. Връзка и съответствие на Националната програма за развитие:
България 2020 с ПУРБ
Националната програма

ПУРБ Западнобеломорски район, за периода 2016-
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за развитие: България
2020

2021 г.

Основна цел на Програмата
е постигането на качествен
и балансиран дългосрочен
икономически растеж.

За постигане на целите и приоритетите в областта на
опазване на околната среда в регионите, адаптиране към
настъпващите климатични промени и постигане на
устойчиво и ефективно използване на природните
ресурси,, са предвидени мерки във връзка с:

Целта
в
областта
на
околната среда е насочена
към
изграждане
на
инфраструктурни
мрежи,
осигуряващи
оптимални
условия за развитие на
икономиката и качествена и
здравословна околна среда
за населението.
Развитието на техническа
инфраструктура за опазване
на околна среда е в
съответствие с прилагането
на
принципите
на
устойчивото и интегрирано
развитие.
Приоритетно създаване на
условия за опазване и
подобряване на околната
среда
в
регионите,
адаптиране
към
настъпващите климатични
промени и постигане на
устойчиво и ефективно
използване на природните
ресурси ще подпомогне
постигането на устойчиво
развитие на районите и
общините в страната за
подобряване
на
техническата
инфраструктура във воден
сектор,
ефективно
управление
на
отпадъците,предотвратяване
на негативните последици

Подобряване
качеството
и
ефективността
на
водоснабдителните услуги за бизнеса и населението в
регионите и доближаване до европейските стандарти в
тази област;
Устойчиво управление на водните ресурси в регионите,
чрез изграждане и модернизиране на канализационни
системи и пречистване на отпадъчни води;
Превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на
територията на регионите;
Предотвратяване и адаптиране към негативните
последици от изменението на климата върху водните
ресурси и екосистемите;
Доизграждане на националната система за ранно
предупреждение и оповестяване на регионално и местно
ниво с цел своевременно информиране и повишаване
ефективността на защита на населението при бедствия и
аварии, защита от наводнения и технологични рискове,
както и въвеждане на единна радиосистема за
взаимодействие и координация;
Технически
и
технологични
мероприятия
за
водоснабдяване и за изграждане на нови и
реконструкция на съществуващи водоснабдителни
мрежи, подобряване техническото състояние на
водопроводни системи и изграждане на пречиствателни
станции за питейни води за подобряване на
водоснабдяването и качествата на питейните води;
Технически и технологични мероприятия за изграждане
на канализационни системи и пречиствателни станции за
отпадъчни води в населени места над 2000 е.ж.
Изграждане на биологично стъпало на пречиствателни
станции за отпадъчни води за агломерации над 10 000
е.ж;
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от изменение на климата,
опазване, поддържане и
възстановяване
на
биологичното равновесие.

Оценка на необходимостта от вода в средносрочен и
дългосрочен план за различни икономически сектори.
Оценка на икономическото въздействие от изменението
на климата върху различни икономически сектори;
Разработени са мероприятия за борба с абразията и
ерозията, включващи укрепване на свлачища и
ограничаване на добива на инертни материали от
речните корита, провеждане на дейности, ограничаващи
ерозията в речните тераси, вследствие на добив на
инертни материали.

2. Трети национален план за действие по изменение на климата 2013-2020г.
Третият Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г.
предвижда конкретни мерки за намаляване на емисиите парникови газове във всички
сектор. Мерките са съобразени с политиката на страната в областта на изменението на
климата и съответно с потенциала на националната икономика за редукция на
емисиите. Общият ефект от предвидените мерки ще гарантира изпълнение на поетите
ангажименти и постигане на правно обвързващите за страната ни европейски цели.
Най-голям дял в общите емисии на парникови газове в страната има сектор
„Енергетика“. Политиките и мерките по този сектор са свързани с по-чисто
производство на електрическа енергия от съществуващите въглищни централи, преход
към по-нисковъглероден електроенергиен микс, усъвършенстване на системата за
централно топлоснабдяване, ускорено въвеждане на децентрализирано производство на
енергия, развитие на нисковъглеродни мрежи за пренос и разпределение на
електрическа енергия и природен газ. Прилагането на заложените мерки в този сектор
ще доведе до намаление на емисиите на ПГ в сектора с 13,8% към 2020 г., спрямо базов
сценарий без прилагане на мерки.
В сектор “Бит и услуги” мерките са насочени преди всичко към повишаване на
енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници.
Прогнозираното намаление на емисиите в този сектор при прилагане на заложените в
Плана мерки е 22% за 2020 г.
В сектора „Отпадъци“ мерките са свързани с намаляване на количествата генерирани
отпадъци, при обезвреждането на които се образуват парникови газове и прилагането
на методи за улавяне на биогаза от депонирането на отпадъците и от ГПСОВ. Мерките
са съсредоточени основно в подсектора „Депониране на отпадъци“, който е с най-голям
дял в нивата на емисии. Очакваните редукции след прилагане на заложените в Плана
мерки се равняват на 36,4% спрямо емисиите по базов сценарий.

167

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ПУРБ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН 2016-2021

Сектор „Транспорт“ е един от най-големите емитери на ПГ, осигуряващ постоянен
растеж. Най-значителни емитери на парникови газове са личните автомобили, следвани
от тежкотоварните. Основните мерки в сектора са насочени към оптимален баланс в
използването потенциала на различните видове транспорт и са обособени в четири
приоритетни оси: намаляване на емисиите от транспорта; намаляване на потреблението
на горива; диверсификация на превозите; информиране и обучение на потребителите.
Прилагането на заложените допълващи мерки в сектора ще доведат до намаление на
емисиите на ПГ с 11,3% спрямо тези в базовия сценарий (без прилагане на мерки).
В сектор „Селско стопанство” мерките са свързани от една страна с повишаване на
знанията на земеделските стопани относно прилагане на подходящи практики, водещи
до намаляване на емисиите от сектора и въвеждането на такива практики като
насърчаване на използването на подходящи сеитбообороти, особено с азот-фиксиращи
култури, насърчаването на екстензивното пасищно отглеждане на животните, а от
друга с техническото обезпечаване на земеделските стопанства за обработване на
почвата/стърнищата, биологичната рекултивация с характерни за района тревни видове
на деградиралите земеделски земи. За намаляване на емисиите от животновъдния
сектор е важно да се изградят и подобрят съоръжения за съхранение и прилагане на
оборски тор, да се въведат нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор,
например компостиране, преработка в биогаз в анаеробни условия. Насърчаването на
екстензивното животновъдство и поддържането на оптимална гъстота на животинските
единици в зависимост от природните, климатични и почвени условия осигурява добро
екологично състояние на ливадите и пасищата и поддържане на постоянна тревна
покривка , което води до съхраняване на запасите от въглерод в почвите.
Мерките в сектора „Земеползване, промяна в земеползването и горското стопанство“ са
насочени към усвояване на незалесени площи за залесяване, залесяване на изоставени
земеделски земи, голи, ерозирани и застрашени от ерозия територии, извън горските,
към влажните зони и тяхното съхраняване и и опазване, към нормативната база за
регулиране на промените в предназначението на земите, към възстановяване и
поддържане на полезащитните пояси, извършване на нови противоерозионни
залесявания и др.
Общият ефект от изпълнението на Третия национален план за действие по изменението
на климата и приетите в него мерки по сектори, изразен в очаквано намаляване на
емисиите на парникови газове до 2020 г., се оценява на 44,832 млн. тона СО2екв.
Таблица 5.2.2. Връзка и съответствие на Трети национален план за действие по
изменение на климата 2013-2020г. с ПУРБ
Трети национален
план за действие по
изменение на климата
2013-2020г

ПУРБ Западнобеломорски район, за периода 2016-2021 г.

В резултат на извършения задълбочен анализ на влиянието
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Основната
стратегическа цел на
Плана е да очертае
рамката на действие в
борбата с изменението
на климата за периода
2013-2020 г., и да
насочи усилията на
страната към действия,
водещи до намаляване
отрицателното
въздействие
на
климатичните промени
и
изпълнение
на
поетите ангажименти.

на климатичните промени върху повърхностните и
подземните води са заложени адекватни
мерки за
адаптиране към изменените климата. Целите са насочени
към:
Предотвратяване влошаването на екологичното състояние на
повърхностните води и количественото състояние на
подземните води в резултат от изменението на климата, в
процеса на издаване на разрешителни;
Повишаване на достоверността на оценката на екологичното
състояние на повърхностните води и на количественото
състояние на подземните води в условия на климатични
изменения;
Обезпечаване на производствените процеси с необходимото
количество вода за работа в условия на продължителни
засушавания;
Повишаване на влагозадържането в СОЗ в условия на
Третият
план
за
продължителни засушавания;
действие по изменение
Оптимизиране на хидрологичния режим след язовирите;
на климата предвижда
Ограничаване ползването на вода в пресъхващ тип реки и др.
конкретни мерки за
намаляване на емисиите
на парникови газове във В ПУРБ са определени и мерки за намаляване на риска от
всички сектори. Общият наводнения, синхронизирани с мерките заложени в ПУРН,
ефект от предвидените
Разписаните мерки целят:
мерки ще гарантира
изпълнение на поетите -намаляване или забавяне на пиковете на наводненията
ангажименти
и надолу по течението;
постигане на правно
обвързващите
за - съхранение на количествата и подобряване на качеството
страната ни европейски на водите;
цели.
- опазването на животинските местообитания;
-увеличаване устойчивостта към изменението на климата.

3. Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България за
периода2013-2022 г.
Националният план за опазване на най-значимите влажни зони в България определя
ключови приоритети в национална политика за опазване на околната среда, свързани с
опазването на биологичното разнообразие.
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Териториалният обхват на Плана засяга приоритетно 11-те влажни зони, които към
момента са включени в списъка по Рамсарската конвенция. Акцентирано е и върху
влажните зони извън посочения списък, за които има информация, че покриват един
или повече критерии за обявяване или имат голям потенциал за опазване и
възстановяване.
Предназначението на Плана е да се превърне в инструмент за опазване и управление на
влажните зони като характерни екосистеми и свързаното с тях биологично
разнообразие.

Таблица 5.2.3. Връзка и съответствие на Национален план за опазване на найзначимите влажни зони в България за периода 2013-2022 г. с ПУРБ
Национален план за
опазване на найзначимите влажни
зони в България за
периода 2013-2022

ПУРБ Западнобеломорски район, за периода 2016-2021 г.

Основната цел на плана
е да осигури основа за
планирането
и
изпълнението
на
дейности по опазването
и
устойчивото
управление на найзначимите влажни зони
в
България,
в
изпълнение
на
националните
приоритети
по
отношение
на
опазването
на
биологичното
разнообразие.

На територията на Западнобеломорски район се намират две
от 25-те потенциални Рамсарски места. Това са Чокльово
блато и седемте рилски езера
Предвидени са специфични мерки за опазване, които имат
пряко отношение към мерките от ПУРБ и са насочени към
създаване и възстановяване на влажните зони. Такива са
изготвяне на План за управление, ограничаване на
замърсяването с химически торове и пестициди, както и
контрол на бракониерския риболов.

4. Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в
Република България за периода 2014-2023 г.
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Стратегията определя основните приоритети, цели, етапи и необходимите средства и
източници на финансиране за изграждане и развитие на ВиК системите и за
повишаване качеството на ВиК услугите.
Представена е информация за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни
води, посочени са общи проблеми в отрасъл ВиК, направен е анализ на
законодателството, регулаторни и институционални проблеми, правна уредба,
ефективност и управление. Представени са исторически разходи във ВиК отрасъла.
Направена е оценка на необходимите бъдещи разходи, посочени са възможности за
тяхното финансиране.
Изготвени са сценарий за „запазване на статуквото“ и
алтернативни сценарии за постигане на стратегическите цели, мерки и действия за
реализация.
Стратегията предвижда мерки за системен контрол и поддръжка на мрежите за
намаляване загубите на вода, енергийна и други видове оперативна ефективност.
Стратегията насърчава използването на голям брой инструменти, насочени към
повишаване на оперативната ефективност.
За подобряване на качеството на питейната вода там, където е налице отклонение от
нормите, е планирано изграждане на пречиствателни станции за питейни води и
осигуряване на възможности за свързване на малки изолирани системи и инвестиции в
свързаност на водоснабдителните системи, където има риск за сезонно прекъсване и
режим на питейното водоснабдяване.
Таблица 5.2.4. Връзка и съответствие на Стратегия за развитие и управление на
водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г.
с ПУРБ
Стратегия за развитие и
управление на
водоснабдяването и
канализацията в
Република България за
периода 2014-2023 г.

ПУРБ Западнобеломорски район, за периода 20162021 г.

Основните стратегически В изпълнение на целите, заложени в Стратегията са
разписани мерки, насочени към постигане на добро
цели на стратегията са:
дъдноявие на повърхностните и подземните води.
Съответствие:
ВиК Приоритет по отношение на отрасъл ВиК е сложен върху
отрасълът
отговаря
на изпълнението на програма за изграждане на системи за
националните/европейските отвеждане и пречистване на отпадъчните води в
изисквания;
съответствие
с
българското
законодателство
Устойчивост:
ВиК (синхронизирано с европейското).
отрасълът
е
В ПУРБ са предложени и мерки, свързани с
екологосъобразен,
възвръщаемостта на разходите и ефективността при
финансово и технически
използване на ресурсите - например мерки за намаляване
жизнеспособен;
на загубите на вода във водоснабдителните мрежи,
Социална
поносимост:
разширяване на мерителното стопанство и въвеждане на
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Цените на ВиК услугите са ценообразуване според обема.
социално поносими за
потребителите.

5. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република
България 2037 г.
Стратегията очертава цялостната визия за водния сектор, включваща управлението на
водните ресурси, производството на електроенергия от водноелектрически централи,
защитата на населението от наводнения, както и управлението на дейностите по
напояване, водоснабдяване и канализация, което изисква по-активна роля на
държавните институции при развитието и управлението на сектора. В Стратегията са
дефинирани отговорностите на различните институции при подготовката и
изпълнението на отрасловите стратегии и планове.
Основа на новата политика във водния сектор се предвижда да бъде планирането на
мерките, което да се осъществява както в териториален принцип, така и по отношение
развитието на отделните водностопански отрасли, оказващи услуги за населението и
бизнеса в страната.
Таблица 5.2.5. Връзка и съответствие на Национална стратегия за управление и
развитие на водния сектор в Република България 2037 г. с ПУРБ
Национална
стратегия за
управление и
развитие на водния
сектор в Република
България 2037 г.

Основните цели на
Стратегията
са
насочени към:
1. Гарантирано
осигуряване на вода
за населението и
бизнеса в условията
на
промени
на
климата, водещи до
засушаване.
2. Запазване
и
подобряване
на
състоянието
на
повърхностните
и

ПУРБ Западнобеломорски район, за периода 2016-2021 г.

За постигане на стратегическите цели, в ПУРБ са предвидени
мерки, насочени към използване на водните ресурси на
басейново равнище, съобразявайки се с НСУРВС:
-Рехабилитация модернизация, доизграждане и изграждане на

нови ПСПВ, други съоръжения за пречистване и дезинфекция
на питейни води, водовземни съоръжения и на водопроводни
връзки между различни зони на водоснабдяване, с цел
привеждане на качеството на питейната вода в съответствие с
европейското и национално законодателство;
-Изграждане, рехабилитация и реконструкция на ПСОВ и
канализация за населени места с над 2 000.е.ж.;
-Провеждане на ежегодни кампании за пестенето на вода от
населението и бизнеса през 2016 - 2021 г., които да стимулират
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подземните води.
3. Подобряване
на
ефективността
при
интегрираното
управление на водата
като
стопански
ресурс.
4. Намаляване
на
риска от щети при
наводнения.

пестенето на вода;
-Изпълнение на 4-те отраслови стратегии - „Водоснабдяване и
канализация”;„Хидроенергетика”;„Хидромелиорации”;„Защита
от вредното въздействие на водите”.

6. Национален план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г.
Планът подпомага централните и местните власти за концентрация на ограничените
ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на
отпадъците от национални и европейски източници на финансиране.
Националният план за управление на отпадъците има ключова роля за постигане на
ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като
анализите на съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен
потенциал за предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на
ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като
същевременно бъдат намалени вредните въздействия наотпадъците върху околната
среда.
Таблица 5.2.6. Връзка и съответствие на Национален план за управление на
отпадъците 2014 – 2020 г. с ПУРБ
Национален план за управление на
отпадъците 2014 – 2020 г.

Стратегически цели:
1. Намаляване на вредното въздействие
на отпадъците чрез предотвратяване
образуването им и насърчаване на
повторното им използване.
2. Увеличаване на количествата на
рециклираните
и
оползотворени
отпадъци, чрез създаване на условия за
изграждане на мрежа от съоръжения за
третиране на цялото количество
генерирани отпадъци, което да намали
риска за населението и околната среда.
3. Управление на отпадъците, което

ПУРБ Западнобеломорски район, за
периода 2016-2021 г.

За постигане на стратегическите цели на
Плана за управление на отпазъците, в ПУРБ
са предвидени мерки, насочени по закриване
и рекултивация на общински депа за битови
отпадъци,
които
не
отговарят
на
нормативните изисквания; контрол при
проектирането,
изграждането
и
експлоатацията
на
съоръженията
за
третиране на отпадъци; закриване на
нерегламентирани сметища или депа и др.
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гарантира чиста и безопасна околна
среда.
4. Превръщане на обществеността в
ключов
фактор
при
прилагане
йерархията
на
управление
на
отпадъците.

7. Актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите
органични замърсители в България 2012 г. - 2020 г. .
Стратегическата цел на плана е намаляване на риска за човешкото здраве и околната
среда от устойчивите органични замърсители. В плана е съществена оценка на
състоянието,включително наличието, пускането на пазара, производството и вноса,
управлението, мониторинга, информационните системи и др. Част от залежалите
устойчиви органични замърсители - пестициди, които по същество са опасни отпадъци,
са предмет на подробни анализи и мерки в плана. Именно залежалите пестициди са
пресечната точка на двата плана, които предвиждат идентични мерки за решаване на
проблема и по-конкретно износ извън страната за окончателно обезвреждане.
Таблица 5.2.7. Връзка и съответствие на Актуализиран Национален план за
действие по управление на устойчивите органични замърсители в България 2012
- 2020 г. с ПУРБ
Актуализиран
Национален план за
действие по
управление на
устойчивите
органични
замърсители (УОЗ) в
България 2012 - 2020 г.

ПУРБ Западнобеломорски район, за периода 2016-2021 г.

Стратегическа цел:

Изпълнението на мерките, предвидени в Актуализирания
Национален план за действие по управление на устойчивите
органични замърсители (УОЗ) в България ще подпомогне
изпълнението на мерките, заложени в ПУРБ за подобряване
на химичното и екологичното състояние на водните тела
чрез:

Намаляване на риска за
здравето на хората и
околната
среда
от
вредното въздействие
на УОЗ, а основната цел
е
подобряване
на
системата за управление
на УОЗ, която ще бъде
постигната чрез редица
оперативни цели.

-Осигуряване на ново специализирано и помощно
лабораторно оборудване за изпитване на новите УОЗ
пестициди в питейни води, води за къпане и бутилирани
води, предназначени за питейни цели в съответните
лабораторни комплекси;
-Разработване, валидиране и верифициране на референтни
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методи за изпитване на новите УОЗ пестициди в подземни и
повърхностни води, питейни води и бутилирани води,
предназначени за питейни цели, закупуване на референтни
материали и стандарти, акредитация на лабораториите;
-Обучение на специалистите от хроматографските
лаборатории в т.ч. обучение във водещи европейски
референтни лаборатории;
-Мониторинг на УОЗ, в т.ч. на нови УОЗ в повърхностни
води и подземни води;
-Координация и ефективно прилагане на трите конвенции
(Стокхолмска, Ротердамска и Базелска) по управление на
опасни химикали и отпадъци на национално ниво.

8. Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България
за периода 2013 – 2020 г. (Протокол № 48.1 на МС от 27.11.2013 г.). е основният
документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане
на дългосрочно и устойчиво управление на жизнени и продуктивни
многофункционални гори и нарастваща конкурентоспособност на горския сектор като
основа за по-добър жизнен стандарт, особено в планинските и селските райони.
Стратегическият документ отразява европейски и национални политики, свързани с
горите и горския сектор в България, основни принципи, анализ на състоянието на
горския сектор в Република България, визия, мисия и цели, приоритети и мерки,
източници на финансиране за постигане целите на Стратегията и мониторинг за
нейното изпълнение.
Най-значимите предизвикателства пред горския сектор през последните години са
свързани с въздействието на климатичните промени и управлението на горите за
адаптирането им към измененията на климата, съхраняването и поддържането на
биологичното и ландшафтното разнообразие в горските територии, опазването на
горите от природни бедствия, пожари и незаконни действия, разделянето на
стопанските от контролните функции в държавните гори иизвършените
институционални промени, насочени към укрепване на неговата жизнеспособност.
Предпоставка за устойчиво развитие на горските територии са регламентираните със
Закона за горите три нива на горско планиране - национално, областно и местно,
отразени съответно в Национална стратегия за развитие на горския сектор и в
Стратегически план за развитие на горския сектор, в областните планове за развитие на
горските територии и горскостопански планове и програми.
Таблица 5.2.8. Връзка и съответствие на Националната стратегия за развитие на
горския сектор в Република България за периода 2013 – 2020 г. с ПУРБ
Националната стратегия за

ПУРБ Западнобеломорски район, за периода
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развитие на горския сектор в
Република България за периода
2013 – 2020 г.

2016-2021 г.

За изпълнението на целите заложени в
Стратегията, в ПУРБ
се предвиждат мерки
1. Осигуряване на устойчиво
насочени към:
развитие на горския сектор чрез
постигане на оптимален баланс -биологично укрепване на бреговете;
между екологичната функция на
горите и тяхната способност -залесяване на бреговете и заливаемите тераси;
дългосрочно
да
предоставят
-залесяване на водосбора с подходящи местни
материални ползи и услуги;
видове;
2. Засилване на ролята на горите
за осигуряване на икономически -залесяване на голите площи във вододайната зона
растеж на страната и по- на язовирите.
равномерно
(балансирано)
териториално
социалноикономическо развитие;
3. Увеличаване на приноса на
горския
сектор
в
зелената
икономика.
Стратегически цел:

9. Програма за изграждане на канализационни системи до 2023 г.
Програмата е разработена с цел прилагане на европейската Директива за градски
отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО,докладвана пред ЕК на 12 септември 2014
година).
Програмата съдържа:
За всички агломерации в България с 2000 или повече еж – причини за несъответствието
им с изискванията на директивата; предвидени мерки с цел постигане на съответствие с
член 3 (канализационни системи и индивидуални/други подходящи системи); дати или
очаквани дати на приключване на подготвителните мерки, на започване и завършване
на строителните работи за канализационна система или на друга подходяща система;
прогнозни разходи за инвестицията; европейски фонд, по който се планира да се
извърши инвестицията; друга полезна информация;
За всички ГПСОВ на агломерации с повече от 2000 еж – установени причини за
несъответствието имс изискванията на директивата; предвидени мерки с цел постигане
на съответствие с член 3 (канализационни системи и индивидуални /други подходящи
системи); дати или очаквани дати на приключване на подготвителните мерки, на
започване и завършване на строителните работи за канализационна система или на
друга подходяща система; прогнозни разходи за инвестицията; европейски фонд, по
който се планира да се извърши инвестицията; друга полезна информация;
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Таблица 5.2.9.
Връзка и съответствие на Програма за изграждане на
канализационни системи до 2023 г.с ПУРБ
Програма за изграждане на
канализационни системи до
2023 г

Стратегическа цел:
Прилагане на изискванията на
европейската Директива за
градски
отпадъчни
води
(Директива 91/271/ЕИО).
Директивата се отнася за
събирането, пречистването и
изливането
на
градски
отпадъчни води, както и
пречистването и изливането на
отпадъчни води, произхождащи
от някои промишлени отрасли.

ПУРБ Западнобеломорски район, за периода 20162021 г.

Приложените в ПУРБ мерки, свързани с изграждане
на канализационни системи и модернизиране на
пречиствателни станции за отпадъчни води напълно
хармонизират с изискванията на Програмата.
Разписаните мерки са в съответствие с целите,
заложени в ПУРБ, целяши подобряване на качествата
на водите и постигането на добро екологично
състожяние.

Политиката по опазване на водите, начертана в изброените европейски и национални
документи кореспондират с целите и приоритетите, заложени в ПУРБ 2016-2021 г.
Сравненителният анализ на другите национални стратегии, програми и планове, също
показват съответствие, еднопосочност в планирането и припокриване с целите и
мерките, разписани в ПУРБ в Западнобеломорския басейн. Посоченото гарантира
опазване на водните ресурси, запазване/подобряване качествата на водите и съхранение
на водните екосистеми в РБългария.
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6. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ,
НАСЕЛЕНИЕ, ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ, МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, АРХИТЕКТУРНО И АРХЕОЛОГИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ
Оценката на въздействието върху компонентите и факторите на околната среда е
извъшена чрез матричен подход, като са използвани символи за определяне на
степените на значимост на въздействието на ПУРБ 2016-2021г. със следното значение.
Таблица6.1. Степени на значимост на въздействие на ПУРБ
Оценка

(*)

Въздействие

++

Значително положително

+

Незначително положително

0

Няма въздействие

-

Незначително отрицателно

--

Значително отрицателно

?

Няма достатъчно информация, поради ниската степен на
подробност на предвижданията
Допълнителното означение, индикиращо че последствията от
въздействието е само по време на реализацията на дейностите
или мерките

В използваната матрица за оценка на въздействието по отношение на всеки компонент
и фактор на околната среда (т.6.2.1.-6.2.9) са оценени вторични, кумулативни,
едновременни, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, постоянни и временни,
положителни и отрицателни последици, които се очакват при реализирането на
Програмата от мерки на ПУРБ и нейните предвиждания.
Под таблиците за всеки компонент и фактор на околната среда, в т.ч. за човешкото
здраве, са изведени обобщени прогнози за очакваното кумулативно въздействие в
резултат на реализирането на ПУРБ.
6.1. ВЪЗДУХ, КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ
Таблица 6.1.1. Матрица за оценка на въздействието върху атмосферния въздух
№

ПоМ

Въздействия
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временни

I.

Мерки, свързани с натиск от точкови източници на замърсяване

1.

Мерки, насочени към заустванията
на битови отпадъчни води

+

+

+

0

+

+

0

0

-

0

-

-

0

0

0

-

2.

Мерки, насочени към индустриални
източници на замърсяване

+
-

+
0

+
_

0
-

+
0

+
0

0
0

0
-

II

Мерки, свързани с натиск от дифузни източници на замърсяване

1.

Мерки, насочени към селското
стопанство

2.

Мерки, насочени към натиска от
аквакултури

вторични

постоянни

дългосрочни

средносрочни

краткосрочни

кумулативни

на ПУРБ 2016-2021

едновременни
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III

IV

Мерки, насочени към
хидроморфологичния натиск

++

+

0

+

+

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+

0

+

+

0

0

-

0

+

-

0

0

0

-

Мерки, насочени към зоните за защита на водите

1.

Мерки, насочени към зоните за
защита на питейните води

2.

Мерки за опазване на зоните
зазащита по Натура 2000 и
защитените територии, за които
водите са важен фактор

V.

++

Мерки, свързани с адаптация
към климатичните промени

+

+

+

0

+

+

0

+

+

+

+

0

+

+

0

+

++

++

++

0

++

++

++

0

-

0

-

+

0

0

0

+

6.2. ВОДИ
6.2.1 Повърхностни води
Разписаните в ПУРБ 2016-2021г.цели, дейности и мерки са насочени към прилагане на
най-добри екологични практики, интегрирано и устойчивото управление на водите.
Изпълнението на посочените мероприятия ще осигуратнамаляване на въздействията от
точковите и дифузни източници на натиск върху повърхностните води,
предотвратяване и контрола на замърсяването, провеждане на екологосъобразни
дейности в областта на опазване на водите.
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Таблица.6.2.1-1.Матрица за оценка на въздействието върху повърхностните води

временни

постоянни

дългосрочни

средносрочни

краткосрочни

едновременни

Цели и разработени групи от
мерки за постигане на целите

кумулативни

№

вторични

Въздействия

I.

Намаляване на замърсяването с приоритетни и специфични вещества, метали и
други химични вещества от точкови източници от градски отпадъчни води

1

Изграждане на канализации и
осигуряване
на
подходящо
пречистване за всички населени
места над 2000 е.ж.

+

++

+

-

0

++

+

-

Доизграждане на канализацията
и осигуряване на пречистване на
отпадъчните
води,
при
установено по-лошо от добро
екологично състояние (поради
превишения
по
биогенни
вещества) за населените места
под 2000 е.ж.

+

++

+

-

0

++

+

-

2

II.

Намаляване на замърсяването с приоритетни и специфични вещества, метали и
други химични вещества от точкови и дифузни индустриали източници

1

Завършване на инвентаризацията
на емисиите, заустванията и
загубите на приоритетни и
приоритетно опасни вещества

+

+

+

0

0

++

++

0

Модернизация
на
пречиствателните станции и
съоръжения на предприятия,
предизвикващи проблеми във
водите с различни вредни
вещества

+

++

+

-

0

++

+

-

2

III.

Намаляване натоварването с нитрати и фосфати, причинено от дифузно
замърсяване от селското стопанство

1

Прилагане на добри земеделски и
фермерски практики

+

++

+

0

+

++

++

0

2

Контрол
за
спазване
изискванията
за
торене
съхранение на торове

+

++

++

0

+

++

++

0

на
и
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3

IV.
1

2

3

V.
1

2

3

4

Прилагане на Националните
стандарти за поддържане на
земята в добро земеделско и
екологично
състояние
от
подпомаганите фермери и при
изпълнение на проекти по ПРСР

+

++

++

0

+

++

++

0

Съхранение на качеството на водите в язовирите като водни обекти за интензивно
отглеждане на аквакултури
Изследване за количествените
аспекти на оказвания натиск и
степента на въздействие върху
водните тела от аквакултурите

+

++

++

0

0

++

++

0

Преразглеждане на издадените
разрешителни за ползване на
воден обект за интензивно
отглеждане на аквакултури

+

++

++

0

+

++

++

0

Провеждане на проучвателен
мониторинг за установяване на
въздействието на дейности по
аквакултури

+

++

++

0

+

++

++

0

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водните тела
Разработване на методи за анализ
на приоритетни вещества във
води, седименти и биота

+

++

++

0

0

++

++

0

Провеждане на проучвателен
мониторинг за установяване
източниците на натиск при
констатирано
влошаване
на
състоянието на водното тяло и
неустановен източник на този
натиск

+

++

++

0

+

++

++

0

Редуциране на ефекта върху
екосистемите от водовземанията
за
различни
цели,
(ВЕЦ,
напояване, промишленост)

+

++

++

0

+

++

++

0

Проучване разпространението на
инвазивни биологични видове и
тяхното
въздействие
върху
екологичното
състояние
(потенциал) на водните тела

+

+

+

0

0

++

++

0
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5

6

7

Разработване и изпълнение на
програми за ограничаване на
замърсяването
от
минали
дейности

+

+

++

0

0

++

++

0

Провеждане на мониторинг за
установяване въздействието на
минната
дейност
върху
повърхностните води

+

++

++

0

+

++

++

0

Закриване на общински депа,
които
не
отговарят
на
екологичните
изисквания
и
изграждането
на
нови,
отговарящи на екологичните
норми регионални депа

+

++

+

-

0

++

+

-

VI.

Намаляване на ефектите от хидроморфологичния натиск върху повърхностните
водни тела

1

Редуциране
на
ефекта
от
различни дейности в речното
легло и крайречната тераса от
регулирането на оттока, резултат
от изградени хидротехнически
съоръжения
в
реките,
осигуряване
на
екологичен
минимум след съоръжения за
водовземане или регулиране на
оттока

+

++

+

0

+

++

++

0

Изграждане на съоръжения за
осигуряване на непрекъснатостта
на реката (рибни проходи,
байпаси и др.). Оценка на
ефективността, реконструкция на
изградените рибни проходи и
изграждане
на
нови,
в
участъците, в които липсват

+

++

+

-

+

++

+

-

Възстановяване на речни корита,
на
надлъжна
и
напречна
свързаност на реката (меандри и
странични ръкави)

+

++

+

-

+

++

+

-

Извършване на дейности за
защита на речните брегове и
корита
от
ерозия,
вкл.
биологично укрепване

+

+

+

-

0

++

+

-

2

3

4
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VII
1

2

3

Мерки, гарантиращи допълнителна защита, произтичащи от специалния статут на
зоните за защита на водите
Контрол и превенция срещу
замърсяване
с
химични,
биологични, бързо разпадащи се,
лесно разградими и силно
сорбируеми вещества, както и по
дейности, водещи до намаляване
на ресурсите на водоизточника и
други дейности, водещи до
влошаване
качествата
на
добиваната
вода
и/или
състоянието на зоната за защита
на водите, предназначена за
питейно- битово водоснабдяване
Недопускане на нови негативни
промени в хидроморфологичните
характеристики
(ВЕЦ,
баластриери,
хидромелиораци
свързани с нови водовземания,
отводнявания и др.) в зоните
зазащита по Натура 2000;
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

Проучване разпространението на
инвазивни биологични видове и
тяхното
въздействие
върху
природозащитния
статус
на
защитените зони по Натура 2000

+

++

++

0

+

++

++

0

+

++

++

0

+

++

++

0

+

+

+

0

0

++

++

0
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4

5

6

VIII.
1

Извършване на контрол върху
задължително изпълнение на
програми
от
мерки
за
ограничаване и предотвратяване
на замърсяването с нитрати от
земеделски
източници
в
уязвимите зони

+

++

++

0

+

++

++

0

Задължително
прилагане
в
уязвимите
зони
на
добри
земеделски
и
фермерски
практики, в т.ч. по съхранение на
торове, период на торене.
Привеждане на животновъдните
ферми в уязвимите зони към
специфичните изисквания на
зоните за защита.

+

++

++

0

+

++

++

0

Разработване на програми за
ограничаване и ликвидиране на
замърсяването в чувствителните
зони

+

++

++

0

+

++

++

0

Синхронизиране на ПоМ, в ПУРБ и ПУРН, с цел постигане на статус „добро
състояние“ и паралелно намаляване на риска от наводнения
Мерки в ПУРБ, имащи значение
за постигане и на целите в ПУРН,
насочени към намаляване на
неблагоприятните последици от
наводненията, вкл. върху водите
като компонент на околната
среда

+

++

++

0

0

++

++

0

IX.

Мерки за адаптиране към климатичните промени, насочени към преодоляване и
смекчаване на ефекта от влиянието на изменението на климата (покачване на
температурите, намаляване на валежите, промяна в оттока на реките и в
екосистемите и засушаване от една страна, а от друга до проблеми, свързани с
внезапни наводнения)

1

Ремонт и реконструкция
водоснабдителни
обекти
водопроводна мрежа, в т.ч.
изграждане на резервоари
алтернативно водоснабдяване

2

на
и
и
за

Прилагане на водоспестяващи
техники в производството и
водоспестяващи технологии за
напояване

+

++

+

-

0

++

+

-

+

++

++

0

+

++

++

0
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3

Обновяване и доизграждане на
напоителните системи

+

++

+

-

0

++

+

-

4

Поддържане и възстановяване
първоначалния
обем
язовирите, с цел съхраняване
водни количества, контрол
водовземанията

+

++

++

0

+

++

++

0

+

++

++

0

0

++

++

0

5

на
на
на
на

Стопанисване на горите и
залесяване на голите площи във
вододайните зони

За реализация на целите, свързани с намаляване на замърсяването с приоритетни и
специфични вещества, метали и други химични вещества от точкови източници
от градски отпадъчни води, в ПУРБ са разписани мерки, насочени към стриктен
контрол и законосъобразни превантивни действия в тази насока, реконструкция и
изграждане
на
канализациионни
системи
и
осигуряване
на
необходимитепречиствателни съоръжения. Усилията са насочени главно към населени
места над 2000 е.ж. Приоритет са и населените места под 2000 е.ж., в районите на които
в повърхностните води са регистрирани превишения по биогенни веществаи е
установено по-лошо от добро екологично състояние.
В допълнение към посочения по-горе приоритет, касаещ замърсените градски
отпадъчни води е и намаляването на замърсяването с приоритетни и специфични
вещества, метали и други химични вещества от точкови и дифузни индустриали
източници. В тази насока е планирано да се финализира процеса на инвентаризация на
емисиите, заустванията и загубите на приоритетни и приоритетно опасни вещества.
Предвижда се модернизация на пречиствателните станции и съоръжения на
предприятия, предизвикващи проблеми за качествата на повърхностните води.
За да се намали натоварването с нитрати и фосфати, причинено от дифузно
замърсяване от селското стопанство са разписани мерки за прилагане на добри
земеделски и фермерски практики,осигуряване на стриктен контрол за спазване на
изискванията за торене и съхранение на торове. Предвиждат се конкретни действия за
прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по
ПРСР.
За съхранението на качеството на водите в язовирите като водни обекти за
интензивно отглеждане на аквакултури е планирано преразглеждане на издадените
разрешителни, провеждане на проучвателен мониторинги изследване за
количествените аспекти на оказвания натиск и степента на въздействие върху водните
тела от аквакултурите.
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Следва да се отбележи, че цялата ПоМ е насочена към изпълнение на заложените
основни цели на ПУРБ, а именно предотвратяване на влошаването на екологичното и
химично състоянието, и възстановяване на доброто състояние на водите. В този смисъл
всички мерки в една или друга степен допринасят за осъществяване на контрол и
превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на екологичното
и химично състоянието на водните тела. В допълнение, конкретни мерки в тази насока
са свързани с разработване на методи за анализ на приоритетни вещества във води,
седименти и биота, провеждане на мониторинг за установяване въздействието на
минната дейност върху повърхностните води, както и разработване и изпълнение на
програми за ограничаване на замърсяването от минали дейности.
Проучването на неустановените източници на натиск, редуциране на ефекта върху
екосистемите от водовземанията за различни цели, както и проучване на
разпространението на инвазивни биологични видове и тяхното въздействие върху
екологичното състояние (потенциал) на водните тела, са действия с потенциален,
позитивен ефект върху състоянието на водите.
Дейностите по закриване на общински депа, които не отговарят на екологичните
изисквания и изграждането на нови, съобразени с екологичните норми регионални депа
ще намалят неблагоприятните въздействия и ще окажат положително влияние върху
състоянието на водите и благоприятния статус на водната биота. В тази насока от
съществено значение е и идентифицирането и почистване от отпадъци на
нерегламентираните сметища в ЗБР.
Намаляване на ефектите от хидроморфологичния натиск върху повърхностните
тела, е свързано с прилагане на мерки, насочени към редуциране на ефекта от
регулирането на оттока ,резултат от изградени хидротехнически съоръжения в реките,
осигуряване на екологичен минимум, предотвратяване на различни дейности в речното
легло и крайречната тераса. Благоприятно въздействие ще окажат изграждането,
реконструкцията и оценката на ефективността на съоръженията за осигуряване на
непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.). Дейностите по
възстановяването на речни корита, на надлъжна и напречна свързаност на реката
(меандри и странични ръкави), както и за защита на речните брегове и корита от ерозия
(вкл. биологично укрепване), ще възстановят условията във водната среда и баланса
във водните екосистеми.
Мерките, гарантиращи допълнителна защита, произтичащи от специалния статут
на зоните за защита на водите ще предовратят загубата на биоразнообразие, чрез
контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се,
лесно разградими и силно сорбируеми вещества. Ще се предприемат дейности, водещи
до намаляване на ресурсите на източниците и влошаване качествата на добиваната вода
и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейно-битово
водоснабдяване за питейни цели, В защитените Натура 2000 зони няма да се допуска
нови негативни промени в хидроморфологичните характеристики. Ще се осигури
обезпечаване на съществуващи съоръжения, нарушаващи биокоридорните функции на

186

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ПУРБ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН 2016-2021

реките, с рибни проходи, ограничаване и/или забрана за извършване на водовземане
при сезонно намаление на оттока, с оглед осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане. Планирано е провеждане на проучване на
разпространението на инвазивни биологични видове и тяхното въздействие върху
природозащитния статус на защитените зони по Натура 2000.
Конретно за уязвимите зони са разписани мерки, свързани с прилагани на добри
земеделски и фермерски практики, извършване на контрол с цел ограничаване и
предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници.
Предвидени са действия за разработване на програми за ограничаване и ликвидиране на
замърсяването в чувствителните зони.
Важен приоритет е синхронизиране на ПоМ,в ПУРБ и ПУРН, с цел постигане на
статус „добро състояние“ и същевременно намаляване на риска от наводнения.
При формулирането на мерките, в тази насока е направена оценка за съответствието на
мерките за управление на риска от наводнения с целите на ПУРБ. Анализирани са
варианти, при които оценяваната мярка възпрепятства постигането на целите на РДВ
(влошаване на екологичното състояние), като при несъответствие се дава приоритет на
мярката, с изключителен обществен интерес.
В съответствие с приоритетите, заложени в Стратегията за адаптиране към
климатичните промени, специално внимание в ПУРБ е отделено на преодоляване и
смекчаване на ефекта от влиянието на изменението на климата (покачване на
температурите, намаляване на валежите, промяна в оттока на реките и в
екосистемите и засушаване от една страна, а от друга до проблеми, свързани с
внезапни наводнения).Планираните мероприятия са свързани с ремонт и
реконструкция на водоснабдителни обекти и водопроводна мрежа, в т.ч. и изграждане
на резервоари за алтернативно водоснабдяване. Предвижда се поддържане на
постоянния обем на язовири, контрол на водовземанията, прилагане на водоспестяващи
техники в производството и водоспестяващи технологии за напояване, обновяване и
доизграждане на напоителните системи. Не на последно място, с цел осигуряване на
влагозадържащи фукции се налага необходимостта от поддържане на горските масивии
залесяване на голите площи във вододайните зони.
В процеса на реализация на част от мерките могат да настъпят краткосрочни,
негативни въздействия върху повърхностните води, свързани с промени в
хидроморфологичните характеристики и влошаване на качествата на водите.
Неблагоприятните влияния може да се сведат до минимум, ако се спазват
законосъобразните изисквания при реализация на съответните дейности. Освен това,
благодарение на регенеративните способности на водните екосистеми и мощния
самопречиствателен потенциал, особено на лотичните водни тела, могат да се
преодолеят негативните ефекти от мероприятията, които се определят като еднократни
и имат временен характер. Посоченото се отнася, главно за мерките, разписани за
преодоляване на натиска от точкови източници на замърсяване.
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По-продължителни усилия и по-дългосрочни действия ще бъдат необходими за
преодоляване и ограничаване на дифузното замърсяване. Мерките, заложени в тази
насока следва да имат комплексен характер и в този смисъл ще изискват попродължителен процес на проучване и реализация. Възможни негативни въздействия
могат да се очакват при изключения, свързани с неспазване на изискванията на
нормативните разпоредби, както и дейности с краткосрочен и временен характер,
свързани с привеждане в съответствие с екологичните норми на земеделски дейности,
животновъдни ферми, стари депа и др.. Независимо от това, в перспектива
изпълнението на този тип дейности ще допринесат за постигане на заложените в ПУРБ
основните цели за повърхностните води в ЗБР.
Специално внимание се насочва към мерките, разписани за трансграничните водни
тела. В ЗБР са идентифицирани три, съответно локализирани в граничните райони, в
които реките Струма, Места и Доспат пресичат територията на РБългария. За
посочените водни тела са разписани комплекс от адекватни мерки, насочени към
запазване на доброто (Река Места от вливането на р. Мътница до границата с
Република Гърция) и подобряване на умереното екологично състояние (Река Струма от
вливане на река Струмешница до българо-гръцката граница и Река Доспат от язовир
Доспат до българо-гръцката граница). Такива са:
•
•

•
•
•
•

•

Завършване на инвентаризацията на емисиите, заустванията и загубите на
приоритетни и приоритетно опасни вещества;
Провеждане на проучвателен 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 и
седименти;
Възстановяване на речни корита и меандри;
Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с нормативните
изисквания;
Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичните
характеристики (ВЕЦ, баластриери,
хидромелиораци свързани с нови
водовземания, отводнявания и др.);
Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ.

Реалзицията на разнообразните по своя характер мерки гарантират, че те ще
окажат позитивно въздействие върху водите в трасграничния район, разположен
на територията на РГръция.
В резултат на прилагането на матричния подход, може да се обобщи, че в
краткосрочен план инвестиционните мерки ще окажат слабо отрицателно
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въздействие, което може да се определи с временен характер, главно по време на
строителните дейности.
Конкретно по отношение на синхронизиране на ПоМ, в ПУРБ и ПУРН, следва да се
посочи, че от гледна точка на постигане на „добро състояние“, на този етап поради
липса на достатъчно представителна, предварителна информация и приоритетно
съхранение на живота и здравето на хората, е трудно еднозначно да се преценят
потенциалните въздействия върху водните екосистеми.
В дългосрочен аспект всички мерки, насочени към постигане и запазване на доброто
състояние на водите ще имат с изразен положителен кумулативен ефект.
В резултат на анализа на актуализираните цели и разписани дейности в ПоМ може да
се изведе обощената оценка, че реализацията на ПУРБ ще окаже положително
въздействие върху водите в ЗБР. Посоченото е гаранция за опазване на водните
ресурси, съхранение на водните екосистеми и осигуряване на населението с достатъчно
по количество и с добро качество вода.
6.2.2. Подземни води
Таблица 6.2.2.-1. Матрица за оценка на въздействието върху подземните води

средносрочни

постоянни

временни

0

0-

+

++ ++

0

++

0

0

++ ++

0

дългосрочни

краткосрочни

ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ВОДИТЕ
Намаляване на водовземането чрез
въвеждане
на
водоспестяващи
технологии;
1
Намаляване на водовземането чрез ++ ++
намаляване загубите на вода в
общественото водоснабдяване;
Осигуряване
на
измерване
на
количеството ползвани подземни води
и др.
2 ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО ++ ++

едно-временни

Мерки за постигане на целите

кумулативни

№

вторични

Въздействия
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краткосрочни

средносрочни

дългосрочни

постоянни

временни

4

Приемане/актуализиране
на
нормативни актове в областта на
опазване, използване и управление на
водите;
Запазване
и
подобряване
на
състоянието на зоните за защита на
водите;
Опазване
на
количественото
състояние на подземните води;
Опазване на химичното състояние на
подземните води от замърсяване и
влошаване.
ДРУГИ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ
Предотвратяване на влошаването на
състоянието на водите от проекти и
дейности на етап инвестиционните
предложения;
Опазване на химичното състояние на
подземните води от замърсяване и
влошаване;
Опазване
на
количественото
състояние на подземните води;
Прилагане на ОВОС при водовземане
от подземни водни тела.
ОПАЗВАНЕ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО

едно-временни

3

Мерки за постигане на целите

кумулативни
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+

+

+

временни

+

постоянни

средносрочни

+

дългосрочни

краткосрочни

Забрани и ограничения за изпълнение
на дейности в зоните за защита на
питейните води и в определените
санитарно-охранителни зони (СОЗ) и
буферните зони около водовземните
съоръжения/системи;
Ограничаване на водовземането за
всяка друга цел, когато съществува
риск да се засегне водовземането за
питейно битово водоснабдяване на
населението;
Осъществяване
на
контрол
и
превенция срещу замърсяване с
химични, биологични, бързо разпадащи
се, лесно разградими и силно
сорбируеми вещества, както и по
дейности, водещи до намаляване на
ресурсите на водоизточника и други
дейности, водещи до влошаване
качествата на добиваната вода и/или
състоянието на зоната за защита на
водите, предназначена за питейнобитово водоснабдяване;
Проучване
и
изграждане
на
необходимата
инфраструктура
за
подобряване
на
питейното
водоснабдяване.
ПРЯКО ОТВЕЖДАНЕ НА
ЗАМЪРСИТЕЛИ В ПОДЗЕМНИТЕ
ВОДИ

едно-временни

5
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++ ++
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0

+

временни

+

постоянни

средносрочни

++ ++

дългосрочни

краткосрочни

Подобряване
на
собствения
мониторинг и оценката на риска за
химичното състояние на подземните
водни тела
при инжектиране/
реинжектиране в подземни води;
Опазване на химичното състояние на
подземните води от замърсяване и
влошаване.
ДИФУЗНО ЗАМЪРСЯВАНЕ
Oграничаване на замърсяването от
минали дейности;
Намаляване
на
дифузното
замърсяване от промишлени дейности;
Намаляване на замърсяването от
минни дейности;
Изпълнение на програма за собствен
мониторинг на подземни води и
отпадъчни води в района на депа за
отпадъци;
Подобряване на информацията за
натиска и въздействието върху водите
от населени места;
Подобряване на информацията за
натиска и въздействието върху водите
от селското стопанство;
Прилагане на екологични практики
или най-добрите налични техники за
ограничаване
на
отвеждането
в
подземните води на замърсяващи
вещества;
Опазване на водите от замърсяване с
препарати за растителна защита;
Намаляване
на
дифузното
замърсяване от отпадъци от населени
места.

едно-временни

6

Мерки за постигане на целите

вторични

№

кумулативни
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++ ++
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дългосрочни

постоянни

временни

10

средносрочни

9

краткосрочни

8

ДРУГИ ЗНАЧИТЕЛНИ
НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Смекчаване
на
натиска
от
климатичните промени;
Проучване
за
установяване
на
замърсяване на подземни води.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ВОДОВЗЕМАНЕТО
Подобряване на мониторинга на
количественото
състояние
на
подземните води;
Изменение
или
отнемане
на
разрешителни за водовземане от
подземни води, в резултат от
преразглеждането им;
Изпълнение на процедурата по
преразглеждане
на
издадените
разрешителни за водовземане от
подземни води с цел постигане на
целите за водното тяло;
Подобряване
на
контрола
на
разрешителните за водовземане от
подземни води;
Опазване
на
количественото
състояние на подземните води;
Прилагане на разрешителен режим по
реда на Закона за водите за водовземане
от подземни води, вкл. изграждане на
свързаните с това съоръжения.
ГРАДСКИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Изпълнение на проекти за намаляване
на замърсяването от производствени
отпадъчни
води
зауствани
в
канализацията на населените места.
НИТРАТИ
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временни

постоянни

дългосрочни

средносрочни

краткосрочни

едно-временни

Мерки за постигане на целите

кумулативни

№

вторични

Въздействия

Намаляване на замърсяването с
нитрати от земеделски източници;
Подобряване на информираността на
заинтересованите страни в селското
стопанство относно изискванията за
постигане на добро състояние на
водите.
ТИПОВЕ МЕРКИ
Ефективно използване на водите
Дейностите по изпълнение на този тип мярка са насочени към въвеждане на
водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване; подмяна на правоточни
системи използващи питейна вода и преминаване на оборотни системи и др.
Предвидени са дейности за изграждане на нови водопроводи и елементи от
водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване, реконструкция на
водопреносната мрежа и др.
Поддържане на доброто състояние на елементите на водоснабдителната
инфраструктура е предпоставка за опазване количеството и качествата на водите
и до по-ефективно използване на водите.
При извършване на строителни дейности и възникване на аварии, съществува
потененциална възможност за въздействие върху подземните води и земната
основа с еднократни и временни негативни въздействия.
Подобряване на управлението
Мерките са насочени към разработване и приемане на нормативен документ за
определяне на нормите за водопотребление при предоставяне на водните услуги;
актуализиране на законодателството, свързано с определяне на санитарно охранителни зони (СОЗ) и изготвяне на правен и институционален анализ на
действащата нормативна уредба и правния регламент на нормативните актове, имащи
отношение към водите (управление и използване), по отношение на отговорни
институции и техните правомощия.

194

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НА ПУРБ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН 2016-2021

За опазване на количественото състояние на подземните води се предвижда ежегодно
определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела; ежемесечно
съставяне на баланс „разполагаеми ресурси-разрешено водочерпене“ и др.
Заложени са дейности за установяване на по-строги прагове на замърсяване.
Мерките касаещи подобряване на управлението, като цяло имат общ положителен
ефект.
Други превантивни мерки
Основните дейностите, предвидени за реализирани на тези мерки са насочени към
забрана за издаване на разрешителни за: водовземане когато се създава риск от
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните
води; забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се създава риск от
влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела и др.
Мерките ще доведат до минимизиране на влошаване на състоянието на зависими
от подземните води екосистеми и свързаните повърхностни водни тела. Мерките
ще подпомогнат опазването на химичното и количествено състояние на водите.
Опазване на водовземането
Действията за реализиране на мерките са насочени към контрол на ограниченията и
забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води и определяне на СОЗ
около съоръженията за ПБВ.
За подобряване на питейното водоснабдяване са предвидени дейности за извършване
на проучвания и изграждане на нови водовземни съоръжения за осигуряване на
алтернативно и/или допълнително водоснабдяване на райони с трайно установени
отклонения във водата от водното тяло, предназначено за питейно водоснабдяване.
В процеса на изграждане на съоръжения за водовземане са възможни евентуални
неблагоприятни въздействия върху земната основа и подземните води при
неспазване технологията на сондиране и при възникване на аварийни инциденти.
Негативните ефекти ще бъдат еднократни и временни и няма да доведат до
трайно увреждане на елементите на околната среда.
Пряко отвеждане на замърсители в подземните води
За подобряване на собствения мониторинг и оценка на риска за химичното състояние
на ПВТ при инжектиране/ реинжектиране в подземни води са предложени дейности за
подобряване на оборудването - автоматични устройства за контрол на замърсяването и
др.
За опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване
са предвидени забрани за издаване на разрешителни за пряко отвеждане на
замърсители в подземните води. Въвежда се забрана или ограничаване на дейности,
които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни
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вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на
подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите,
покриващи подземните водни тела.
Мерките са насочена към предотвратяване на влошаването на химично
състоянието на водите и неговото опазване.
Дифузно замърсяване
Заложени са разработване и изпълнение на програми за ограничаване на замърсяването
от минали дейности.
За намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности е заложено
осигуряване на подходящи условия за съхранение на опасни отпадъци при които не се
допуска замърсяване на подземни води.
За предотвратяване на дифузно замърсяване и намаляване на замърсяването от минни
дейности са предвидени дейности по рекултивация на замърсени терени от минна
дейност и по-отговорно управление на подземни и дренажни води от минни обекти.
В районите на депа за отпадъци са заложени изпълнения на програми за собствен
мониторинг с цел осигуряване на информация за натиска върху водите.
За опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита са заложени
забрани за внос, въвеждане и пускане на пазара или употребата на нерегистрирани
торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества или хранителни
субстрати. Предвидена е и контролна дейност при използването на пестициди в райони
на подземни водни тела, формирани в естествено незащитени, главно карстови водни
хоризонти, разкриващи се на повърхността.
Реализирането на дейностите ще допринесе за намаляване, предотвратяване и
ограничаване на въздействията от дифузни източници на натиск върху подемните
води.
Други значителни неблагоприятни въздействия
В ПУРБ до 2021 е заложена мярка за смекчаване на натиска от климатичните промени.
Дейностите насочени за изпълнението на мярката са свързани с: повишаване на
достоверността на оценката на количественото състояние на подземните води в условия
на климатични изменения и предотвратяване влошаването на количественото
състояние на подземните води в резултат от изменението на климата, в процеса на
издаване на разрешителни.
Заложени са провеждане на различни мониторингови наблюдения за проучване и
установяване на замърсяване на подземните води.
Контрол върху водовземането
За подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води е
предвидено изграждане на нови пунктове за мониторинг на подземни води в райони с
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установен риск от въздействие върху рецептори, определящи за състоянието на
подземните водни тела (свързани повърхностни водни тела, сухоземни екосистеми,
привличане на солени или замърсени повърхностни води, и др.).
Предвидени са дейности свързани с оборудване на водовземни съоръжения в зони със
значим натиск от водовземане със запаметяващи устройства за измерване на водните
нива.
Контролът върху водовземането се предвижда да се осъществява с мерки касаещи
изменение или отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води, в резултат
от тяхното преразглеждане.
За подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от подземни води са
предвидени дейности по ежегоден контрол на разрешителните с разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год.; контрол един път на 3 години на
разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество от 30 000 до
150 000 куб.м.год., контрол на разрешителните с изтекъл срок и др.
Мерките включващи контролна дейност, като цяло имат положителен ефект.
Градски отпадъчни води
Заложена е мярка за изпълнение на проекти за намаляване на замърсяването от
производствени отпадъчни води зауствани в канализацията на населените места.
Нитрати
Заложена е мярка за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници,
която ще се постигне чрез: забрана за торене в определени периоди от време съгласно
Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на
МЗХ и осигуряване на защита от замърсяване на подземните води в района на
съоръжения за събиране на оборски тор.
Подобряване на информираността на заинтересованите страни в селското стопанство
относно изискванията за постигане на добро състояние на водите ще се осъществи чрез
провеждане на обучение на консултанти и служби предоставящи съвети в земеделието,
свързано с прилагане на законодателството в областта на водите и задълженията на
земеделските производители.
Дейностите по изпълнението на описаните мерки ще ограничат значително
замърсяването на подземните води с нитрати от земеделски източници. те ще
допринесат за повишаване ефективността от информирането на населението и
като цяло ще доведат до опазването на подземните води и минимализират риска
за човешкото здраве.
Мерките заложени в ПУРБ 2016-2021 и касаещи състоянието на подземните води
са насочени към максимално и ефективно достигане на целите заложени в плана.
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Съвкупността от мерки ще допринесат за по-задълбочено, точно, прецизно и
отговорно управление, установяване, опазване, подобряване и запазване на
състоянието на подземните водни тела в количествен и качествен аспект.
При изпълнение на предложените мерки в ПУРБ 2016-2021, като цяло се планира
да се постигне положително въздействие върху количественото и качествено
състояние на подземните води и компонентите на околната среда.
Дейностите за осъществяване на мерките, планирани за постигането на целите
заложени в ПУРБ до 2021 няма да окажат негативно въздействие върху
състоянието на трансграничните подземни водни тела.
Кумулативен ефект
Реализирането на мерките, предвидени за постигане на целите за подземните води,
заложени в ПУРБ 2016-2021 ще доведат до положителен кумулативен ефект върху
режима на подземните води.

6.3. ЗЕМНИ НЕДРА И ПОЧВИ

Таблица 6.3.1. Матрица за оценка на въздействието върху земните недра и
почвите

1 Мерки, насочени
към
заустванията на
битови
отпадъчни води

+

+

0

0

+

Временни

Постоянни

Дългосрочни

Краткосрочни

Едновременни

Кумулативни

+

Средносрочни

Въздействия

Мерки за
постигане на
целите
Вторични

№

+

0
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2 Мерки, насочени
към
индустриални
източници
на
замърсяване;
закриване
и
рекултивация на
депа
за
производствени
отпадъци;

+

+

+

0

0

+

+

0

3 Мерки, насочени
към
селското
стопанство
за
прилагане
на
добри
земеделски
и
фермерски
практики

+

+

+

0

0

+

+

0

Мерки
за
предотвратяване
или
контрол
внасянето
на
дифузни
замърсители във
водите

+

+

+

0

0

+

+

0

5 Мерки насочени
към
урбанизираните
територии
(
почистване
и
рекултивация на
нерегламентиран
и сметища)

+

+

+

0

0

+

+

0

4
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6 Мерки, които са
насочени
към
повече от една
движеща
сила
(мерки свързани
с
преразглеждане
на
разрешителни,
издадени
Закона
водите)

+

+

+

0

0

+

+

0

+

+

+

0

0

+

+

0

по
за

7 Мерки, свързани
с адаптация към
климатичните
промени

Прилагането на ПУРБ 2016-2021 г в Западнобеломорския район на басейново
управление няма да доведе до въздействия върху земните недра.
Наред с положителните въздействия, осъществяването на ПУРБ ще бъде съпроводено и
от негативни въздействия върху почвите. Те се очакват предимно в периода на
реализирането на инвестиционни проекти (изграждане и/или реконструкция на
канализационни мрежи,изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, на
депа и инсталации за третиране на отпадъци и др.), ако не се спазват технологиите по
изграждането.
Възможно е да се получат негативни въздействия също и по време на експлоатацията
на изградените съоръжения, свързани с евентуални: аварии на изолационни екрани на
депа и на инсталации за третиране на отпадъци, канализационни, пречиствателни и др.
съоръжения; пътнотранспортни произшествия; природни бедствия (например
земетресения, наводнения).
Тези отрицателни въздействия ще бъдат преки, краткотрайни и обратими, с
ограничен териториален обхват и ниска степен в обсега на площадките на съответните
инвестиционни обекти. Оценяват се като незначителни.
Кумулативен ефект е възможен в случай, че реализирането на Плана изисква трайно
отнемане на площи във връзка с изпълнението на определени мерки и реализирани
други ИП в разглеждания район, които също са свързани с промяна предназначението
на земите. Всяко ИП, свързано с промяна предназначението на земите, подлежи на
процедура по ОВОС / ЕО и още на най-ранен етап се предвиждат ограничителни мерки,
които се изпълняват при реализацията му, при което кумулативният ефект се свежда до
незначителен.
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Кумулативен ефект може да се очаква и при замърсяване на почвите от замърсени води
от бита и промишлеността в района.

6.4. ЛАНДШАФТ
Таблица 6.4.1. Матрица за оценка на въздействието за компонент ландшафт
Въздействия

1

Предотвратява
не
влошаването и
запазване
на
доброто
състояние на
водното тяло

0

-

0

-*

+

+

+

-*

2

Намаляване на
заустванията и
разпространен
ието
на
биогенни
замърсители
до стойности
за
добър
екологичен и
химичен
статус
на
водното тяло

0

-

0

-*

+

+

+

-*

Временни

Постоянни

Дългосрочни

Средносрочни

Краткосрочни

Кумулативни

Едновременни

Мерки за
постигане на
целите

Вторични

№
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3

Намаляване на
заустванията
на
приоритетно
опасни
вещества
до
стойности за
добър химичен
статус
на
водното тяло

0

-

0

-*

+

+

+

-*

4

Намаляване на
заустванията
на специфични
вещества
до
стойности за
добър химичен
статус
на
водното тяло

0

-

0

-*

+

+

+

-*

5

Намаляване на
значимите
морфологични
изменения за
подобряване
на
екологичния
статус
на
водното тяло

0

-

0

-*

+

+

+

-*

Подземни води

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Екологични
цели
за
количествен
статус

0

-

0

-*

+

+

+

-*

2

Екологични
цели
за
химичния
статус

0

-

0

-*

+

+

+

-*

Зони за защита
на водите

0

-

0

-*

+

+

+

-*
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Реализацията на Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район
няма да окаже вторични, едновременни въздействия върху състоянието на
ландшафтните компоненти.
От осъществяването на Плана могат да се очакват дългосрочни, постоянни
положителни последици върху ландшафтите при реализиране на целите и мерките за
“постигане на добро състояние на водите до 2015 г.”
Отрицателни краткосрочни и временни последици върху ландшафтите могат да се
очакват само при строителните дейности за реализиране на целите и мерките заложени
в ПУРБ на ЗБР, които обаче ще са с временен и с обратим характер и няма да окажат
дългосрочни, постоянни отрицателни последици върху ландшафтите.
6.5. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, ФАУНА, ФЛОРА
Таблица 6.5.1. Матрица за оценка на въздействието върху биоразнообразието,
флората и фауната
Въздействия

1

Предотвратяван
е влошаването
и запазване на
доброто
състояние
на
водното тяло

0

-

0

-*

+

+

+

-*

2

Намаляване на
заустванията и
разпространени
ето на биогенни
замърсители до
стойности
за
добър
екологичен
и
химичен статус
на водното тяло

0

-

0

-*

+

+

+

-*

Временни

Постоянни

Дългосрочни

Средносрочни

Краткосрочни

Кумулативни

Едновременни

Мерки за
постигане на
целите
Вторични

№
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3

Намаляване на
заустванията на
приоритетно
опасни
вещества
до
стойности
за
добър химичен
статус
на
водното тяло

0

-

0

-*

+

+

+

-*

4

Намаляване на
заустванията на
специфични
вещества
до
стойности
за
добър химичен
статус
на
водното тяло

0

-

0

-*

+

+

+

-*

5

Намаляване на
значимите
морфологични
изменения
за
подобряване на
екологичния
статус
на
водното тяло

0

-

0

-*

+

+

+

-*

Подземни води

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Екологични
цели
за
количествен
статус

0

-

0

-*

+

+

+

-*

2

Екологични
цели
за
химичния
статус

0

-

0

-*

+

+

+

-*

Зони за защита
на водите

0

-

0

-*

+

+

+

-*
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На този етап, съгласно чл.119 б от Закона за водите за защитени територии и защитени
зони, за които могат да бъдат определени специфични изисквания към състоянието на
водите, следва да се има предвид следното:
- заповедите за обявяване, издадени по реда на Закона за защитените територи и Закона
за биологичното разнообразие;
- влязъл в сила План за управление на защитена територия (ЗТ) и защитена зона (ЗЗ);
- влязъл в сила План за действие за опазване на растителен или животински вид;
В ПУРБ е посочено, че като конкретна специфична екологична цел за опазване на
видове и местообитания в защитените зони и защитените територии е посочена:
„Опазване на водите и зависимите от тях видове и местообитания“. Идентифицирани са
параметрите, свързани с води и техните стойности, постигането на които определят
благоприятното природозащитно състояние (БПС).Това са част от параметрите по
критерии 3 и 4 от Методиката за определяне на БПС. Тя се съдържа в докладите за
видовете и природните местообитания, публикувана в Информационната сиситема за
защитените зони от Натура 2000 .
За тези ЗТ и ЗЗ на територията на ЗБР, за които не са определени специфични
екологични цели в ПУРБ, причините са следните:
•
В издадените заповеди за обявяване на ЗТ и ЗЗ, свързани с водозависими видове
и природни местообитания не са определени стойности за БПС (регистъра на ЗТ и ЗЗ е
наличен на интернет страницата на ИАОС) .
•
В докладите за водозависимите видове и природни местообитания, свързани с
води, все още не са определени стойностите, постигането на които определят БПС.
•
В наличните Планове за управление на ЗТ и ЗЗ не са определени цели, които
имат отношение към състоянието на водите за съответния водозависим вид или
природно местообитание, т.е. не могат да се взаимстват заложените цели.
След приключване на определянето на природозащитното състояние на природните
местообитания и видове и определяне на стойности на параметрите за тяхното БПС,
свързани с води, както и тяхното включване в разработваните планове за управление и
планове за действие, ще могат да се определят специфични екологични цели и мерки за
тяхното постигане.
Предстои да се извърши анализ кои стойности на тези парамерти са по строги от
изискванията на Наредба № Н-4 за характеристиките на повърхностните води за добро
състояние на водите, за да се определят целите за опазване на околната среда на тези
територии и зони.
На този етап регламентираните в Закона за водите цели за опазване на околната среда,
т.е. постигане на добро състояние на повърхностните води, се приема като цели за
опазване на водите в ЗТ и ЗЗ, обявени за опазване на водозависими видове и природни
местообитания.
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Не се очаква реализацията на Плана за управление на речните басейни в
Западнобеломорски район да окаже отрицателно въздействие върху биологичното
разнообразие, опазвано в териториалния обхват на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район. От осъществяването на Плана могат да се очакват предимно
положителни въздействия върху флората и фауната.
Тези въздействия ще имат дългосрочни и постоянни последици.
Наред с положителните въздействия, осъществяването на ПУРБ ще бъде съпроводено и
от негативни въздействия върху биологичното разнообразие, флората и фауната. Те се
очакват предимно в периода на реализирането на инвестиционни проекти, планове,
програми и инвестиционни предложения (изграждане и/или реконструкция на
канализационни мрежи, изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, на
депа и инсталации за третиране на отпадъци, строителство на хидроенергийни и
инфраструктурни съоръжения и др.), ако не се спазват технологиите по изграждането.
Възможно е да се получат негативни въздействия също и по време на експлоатацията
на изградените съоръжения, свързани с евентуални: аварии на изолационни екрани на
депа и на инсталации за третиране на отпадъци, канализационни, пречиствателни и др.
съоръжения; пътнотранспортни произшествия; природни бедствия (например
наводнения, каламитети, сукцесии, снеголоми, ветровали и др).
Тези отрицателни въздействия ще бъдат преки, краткотрайни и обратими, с
ограничен териториален обхват и ниска степен в обсега на площадките на съответните
инвестиционни обекти. Оценяват се като незначителни.
При изпълнение на предложените мерки в ПУРБ 2016-2021 се планира да се постигне
положително въздействие върху химическото състояние на повърхностните и
подземните води.
Кумулативен ефект е възможен в случай, че реализирането на Плана изисква трайно
отнемане на площи, загуба или фрагментация на природни местообитания и
местообитания на видове в защитени територии и защитени зони, във връзка с
изпълнението на определени мерки и реализирани други Планове, програми, проекти
(ППП) и инвестиционни предложения (ИП) в разглеждания район. Всеки ППП или ИП,
свързани с промяна предназначението на земите в защитените територии и защитените
зони, подлежи на процедура по ОВОС / ЕО и/или Оценка на съвместимостта с
предмета и целите на опазване на защитените зони и още на най-ранен етап се
предвиждат ограничителни мерки, които се изпълняват при реализацията им. Поради
тези обстоятелства се очаква кумулативният ефект да бъде незначителен.
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6.6.

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО,
ВКЛЮЧИТЕЛНО
АРХИТЕКТУРНО И АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Не се очаква реализацията на Плана за управление на речните басейни в
Западнобеломорски район да окаже въздействия върху състоянието на културното
наследство.
6.7. ПРЕДПРИЯТИЯ С НИСЪК И ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ В
ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ПУРБ
Негативно въздействие се очаква в случай на възникване на аварийна ситуация или
инцидент, ако не се следват утврдените авариийни планове и се допускат аварийни
ситуации в следствие на неправилна експлоатация на инсталациите и съоръженията.
Проявата им е слабо вероятна поради регламентирания регистрационен, разрешителен
и контролен механизъм, но въздействието в случай на възникване е с особено голям
риск.
При изпълнение на предложените мерки в ПУРБ 2016-2021 се планира да се постигне
положително въздействие и върху химическото състояние на повърхностните и
подземните води.
6.8.МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Таблица 6.8.1.Матрица за оценка на въздействието върху материалните активи

Временни

Постоянни

Дългосрочни

Средносрочни

Краткосрочни

Кумулативни

Едновременни

Въздействия

Мерки за
постигане на
целите
Вторични

№

Повърхностни
води
1

Възстановяване
и запазване на
доброто
състояние на
ПВТ

1.1 Достигане на
добро
екологично
състояние и
добро химично

0

0

0

–

0

+

+

–
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състояние на
ПВТ
1.2 Достигане на
добър
екологичен
потенциал и
добро химично
състояние на
ПВИТ

0

0

0

–

0

+

+

–

1.3 Достигане на
добър
екологичен
потенциал и
добро химично
състояние на
повърхностните
СМВТ

0

0

0

–

0

+

+

–

1.4 Предотвратяван
е влошаването
на състоянието
на ПВТ

0

0

0

–

0

+

+

–

1.5 Прекратяване на
заустванията на
приоритетни
опасни вещества
в ПВ

0

0

0

–

0

+

+

–

0

0

0

–

0

+

+

–

Подземни води
1

Недопускане
или
ограничаване
отвеждането на
замърсители в
подземните
води и
предотвратяване
влошаването на
състоянието на
всички
подземни водни
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тела
2

Опазване,
подобряване и
възстановяване
на всички
подземни водни
тела,
осигуряване на
баланс между
водовземането и
подхранването
на подземните
води и
постигане
доброто им
състояние

0

0

0

–

0

+

+

–

3

Идентифициран
е и насочване в
обратна посока
на всяка
значима и
устойчива
тенденция за
повишаване на
концентрацията
на всеки
замърсител с
цел
непрекъснато
намаляване
замърсяването
на подземните
води

0

0

0

–

0

+

+

–

Не се очаква реализацията на Плана за управление на Западнобеломорски район за
басейново управление да окаже въздействие върху материалните активи, собственост
на Басейнова дирекция Западнобеломорски район, тъй като тези активи не са обект на
самия план.
От осъществяването на Плана могат да се очакват само положителни въздействия
върху материалните активи, които не се са собственост на Басейновата дирекция, но
водните обекти към които принадлежат, са обект на контрол от страна на дирекцията.
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Тези въздействия ще имат дълготрайни и постоянни последици.
При извършване на изкопни и строителни работи за различните обекти могат да
възникнат отрицателни въздействия върху материалните активи, тъй като ще бъдат
засегнати терените, върху които ще се строят тези обекти, като се очакват те да са с
временни и краткосрочни последици, а не се очакват вторични, кумулативни и
едновременни последици.

6.9. НАСЕЛЕНИЕ, ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ
Всички цели по отношение на повърхностните и подземните води ще имат значително
положително въздействие върху населението и неговото здраве, като отделните цели не
се различават значително една от друга по отношение влиянието им върху компонента
население и здраве, затова не се разглеждат отделно.
Анализът на данните за предвидените цели в ПУРБ показва, че като цяло се очаква
благоприятно въздействие по отношение население и човешко здраве.
Всички формулирани цели имат еднопосочно действие – положително въздействие
върху населението, качеството на живот, здравното състояние, възможностите за отдих,
почивка, рекреация.
По отношение на времето за въздействие – краткосрочно, средносрочно и
дългосрочно, при разглежданите показатели за населението и човешкото здраве е
трудно да се установи и разграничи влиянието по периоди, предвид характера на тези
показатели - мултифакторна обусловеност, бавно повлияване, трудно измерване, липса
на стандартни единици за сравнение и норми, субективен характер и пр. Затова
влиянието върху населението и човешкото здраве, което се очаква, е предимно в
дългосрочен план – използване от населението на качествена питейна вода, трайно
запазване на здравето на хората, задържане на населението в района, развитие на
рекреацията и туризма (за населението като потребител, а и като работна заетост).
Ще се намали и сведе до минимум риска за здравето на населението, в т.ч.
чувствителните групи, чрез осигуряване на всеки гражданин с питейна вода постоянно,
в достатъчно количество, с приемливи от всеки потребител органолептични качества и
гарантирани микробиологични и химически показатели за качество, съответстващи на
определените максимални стойности в националните нормативни актове.
Ще се предотврати и/или значително ще се намали заболеваемостта от стомашночревни заболявания, както и други поражения върху здравето на децата чрез
осигуряване на всяко дете питейна вода постоянно, в достатъчно количество, с
гарантирани микробиологични и химически показатели за качество, съответстващи на
определените гранични стойности в националните нормативни документи и
препоръките на СЗО, както и осигуряването на условия за подходяща хигиена за
всички деца.
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Очакваният кумулативен ефект ще е положителен по отношение на въздействията
на предложените мерки за постигане на целите на Плана и за подобряване на
здравните и демографски показатели за района на басейново управление на водите.
В резултат на замърсяването на въздуха с прах и токсични вещества при
модернизирането и при ново строителството на обекти ( нови канализационни мрежи,
ГПСОВ, ПСПВ и други), както и при наличието на други близко разположени обекти
като баластриери, кариери и др. е възможно кумулативният ефект от реализацията на
Плана да е отрицателен. Това се установяна при провеждането на процедурите по
ОВОС, на каквито подлежат всички ИП, съгласно ЗООС.
Очаква се влиянието на ПУРБ да е положително както във временен, така и в
постоянен аспект – ако се изпълнят предвидените цели и водите достигнат трайно
високо качество и достатъчност по количество, с добро екологично и химично
състояние, с добър екологичен потенциал, без замърсители в тях, то ефектите върху
населението и човешкото здраве също ще бъдат трайни (постоянни).
Може да се каже, че като цяло прилагането на ПУРБ в Западнобеломорски район за
басейново управление не се очаква да има неблагоприятно въздействие върху
населението и неговото здраве, даже напротив – изпълнението на поставените цели ще
допринесе за подобряване статуса на населението, качеството му на живот и здравното
състояние. Затова въздействието върху населението и човешкото здраве може да се
определи като положително.
6.10. ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ- ШУМ, ВИБРАЦИИ, ЛЪЧЕНИЯ
Не се очакват ефекти, свързани с лъчения и радиация, т.к. в ПУРБ не се предвиждат
дейности, свързани с такива въздействия.
Шумово натоварване се очаква при реализирането на отделни проекти като: за
закриване на депа, неотговарящи на изисквания; за изграждане на ПСОВ или на
водоснабдителни и канализационни мрежи; на пътища и други.
Шумово натоварване се очаква само по време на строителството.
Кумулативно въздействие се очаква от наслагване на шума от транспорта по време на
строителство с шума от други източници в района:
. промишлени – кариери, производствени предприятия;
. други обекти – железопътни и автомобилни.
6.11. Трансгранично въздействие върху околната среда и здравето на хората на
територията на други държави
В предходните подточки на т.VІ от доклада за екологична оценка подробно и
задълбочено е анализирана вероятността за въздействия върху околната среда и
човешкото здраве при реализиране на ПУРБ 2016 - 2021 г. Тъй като :
1. Мерките разписани в ПУРБ е предвидено да се реализират единсвено и само на
територията на РБългария
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2. Предвидените мерки ще доведат до положително, дългосрочно и дълготрайно
въздействие върху качеството на повърхностните и подземни води
3. Предвидените административни и управленски мерки, ще доведат до
дългосрочно и трайно подобряване на политиките сързани с управлението на
речните басейни
Въз основа на направената оценка може да се обобщи, че с изпълнението на ПУРБ
няма да се
засягат територии на други държави и не се очаква значително
въздействие върху околната среда и здравето на хората на територията на други
държави.
7.МЕРКИТЕ,
КОИТО
СА
ПРЕДВИДЕНИ
ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ,
НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА
СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
Въз основа на резултатите от извършените анализи и оценки на вероятните значителни
въздействия върху околната среда в резултат на реализирането на ПУРБ 2016 - 2021 г.,
в точката са препоръчани мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на Програмата от
мерки върху околната среда и човешкото здраве, групирани в мерки за отразяване в
окончателния вариант на програмата и мерки за изпълнение при прилагането на
програмата.
Мерките, които предлагаме да бъдат разгледани, преценени и включени към
Програмата от мерки в ПУРБ за втория планов период, са от различно естество. Някои
от предложените мерки имат административен характер, други имат ограничителен и
забранителен характер, произтичащи от законодателството, както и по
регламентирането на разрешителните режими.
При разработката на нормативни документи и законодателство в областта на ОС и
управлението на водите и водните обекти е необходимо да бъде изграден ефективен
механизъм за координация, партньорство и консултации, с цел да бъдат взети под
внимание мнението и интересите на всички заинтересовани страни, както и включване
на научните постижения в областта на ОС още на етапа на разработването и
обсъждането на нормативните документи.
Необходимо е да се минимизира „пожелателния“ характер в голяма част от
нормативните актове и м предложените мерки чрез ясно разписани стимули и санкции
при изпълнение или нарушение. В противен случай тяхната сила се снижава и голяма
част от предвидените правилни постановки се обезсмислят.
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7.1. МЕРКИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ В ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА ПУРБ
7.1.1. ВЪЗДУХ, КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ
Въз основа на проучването за вероятните въздействия върху качеството на
атмосферния въздух и параметрите на климата вследствие осъществяването на ПоМ на
ПУРБ, не се препоръчват допълващи мерки, тъй като не се очакват значителни
въздействия по отношение на компонента в резултат на прилагане на ПУРБ.
7.1.2. ВОДИ
7.1.2.1. Повърхностни води
В раздел 7 на проекта на ПУРБ 2016-2021 г. е представена програмата от мерки (ПоМ)
за повъхностните води.(Приложения 7.2.а и 7.2.в), за втория планов период. Тя е
разработена въз основа на национален Каталог от мерки. В допълнение, на последващ
етап БДЗБР предостави актуализирана ПоМ, в която по преценка на експертите от
Дирекцията, са отпаднали част от първоначално предложените и са отразени направени
по време на консултациите, нови предложения за мерки. Предвид анализираната
информация, по-долу са представени допълващи мерки за отразяване (т. 7.1.2.1) и
съобразяване (т. 7.2.2.1) при изпълнението на ПУРБ 2016-2021.

№
1.

Мотиви за
прилагане на
Мярка
мярката
Въвеждане на условия в Предотвратяване
разрешителните за спиране на осушаване на
производството
на речни участъци и
хидроенергия при маловодие загуба
на
местообитания.

Очакван
положителен
ефект/продължите
лност на ефекта
В
дългосрочен
аспект гарантирано
поддържане
и
стабилизиране на
режима на оттока,
подобряване на екологичното
състояние
на
повърхностните
водни тела, предотвратяване
на
влошаването
на
състоянието
на
водите.
Дългосрочен ефект.

Тип на мярката
(административна,
инвестиционна)

Административна
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2.

3.

4.

Прилагане
на
екологосъобразни практики,
свързани с изграждането на
изкуствени
или
където
позволяват
условията
адаптиране на естествени
влажни зони, като подходящ
начин за допречистване на
отпадъчни води от малки
населени места
Прилагане на съвременни
технологии и материали (с
приоритет за биологично
укрепване) при дейности,
насочени към укрепване на
речните брегове и корита, с
цел защита от ерозия.

Предовратяване
Възстановяване на
на замърсяването нативните условия
на водите.
на
средата
и
подобряване
на
състоянието
на Административна,
инвестиционна
водите.Дългосрочен
ефект.

Необходимост от
приоритетно
използване
на
биологични
материали
при
провеждане
на
укрепителните
дейности.

Запазване
в
максимална степен
на
нативните
условия на водната
среда
като
местообитание за
развитие
на
биотата.
Дългоспочен ефект.
Подобряване
на
Картиране
на Предотвратяване
на
миграционните бариери и на
негативните условията
попълване на липсващите промени
в средата, оптимално
данни за част от речните хидроморфологич функциониране на
водните
участъци и изготвяне на ните
график за премахването на характеристики на екосистеми,
благоприятни
нефункциониращите такива. средата.
условия за развитие
и размножаване на
ихтиофауната.
Подобряване
на
състоянието
на
водните
тела.
Дългострочен ефект

Инвестиционна

Административна

7.1.2.2. Подземни води
Таблица 7.1.2.2 –1 Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРБ

№

Мярка

Мотиви за
прилагане на
мярката

Очакван
положителен
ефект/продължите
лност на ефекта

Тип на мярката
(административна,
инвестиционна)
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1.

Подобряване
на Подобряване на
концептуалните модели на подхода
за
подземните водни тела
определяне
на
ресусите на ПВТ

Подобряване
планирането на
мерките за
мониторинг, защита
и ползване на ПВТ.
Административна

2.

3.

4.

Изграждане на нови
пунктове за мониторинг на
подземни води в райони
неповлияни от черпене – за
оценка на
средномногогодишното
подхранване на подземните
води

Подобряване на
подхода
за
определяне
на
ресусите на ПВТ

Подобряване
планирането
на
мерките
за
мониторинг, защита
и ползване на ПВТ

Недопускане реализацията
на
инвестиционни
предложения, водещи до
негативна
промяна
на
състоянието на водните тела

Опазване
на Предотвратяване
количествените и предпоставки за
качествени
влошаване на
показатели
на състоянието на
ПВТ
ПВТ.

Отнемане на издадените
разрешителни
за
водовземане на ПВТ или
части от тях, в които е
установено
трайно
понижение на водното ниво.

Опазване
на Предотвратяване
количествените
предпоставки за
показатели
на влошаване на
ПВТ
състоянието на
ПВТ.

Административна,
инвестиционна

Административна

Административна

7.1.3. ЗЕМНИ НЕДРА И ПОЧВИ
Въз основа на проучването за вероятните въздействия върху земните недра и почвите в
следствие осъществяването на ПоМ на ПУРБ, не се препоръчват допълващи мерки, тъй
като не се очакват значителни въздействия по отношение на компонента в резултат на
прилагане на ПУРБ.
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7.1.4. ЛАНДШАФТ
Не се препоръчват допълващи мерки, тъй като не се очакват значителни въздействие по
отношение на компонента, в резултат на прилагане на ПУРБ.

7.1.5. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, ФАУНА, ФЛОРА
Таблица 7.1.5.1.Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРБ
№

1.

Мярка

Мотиви
прилагане
мярката

за Очакван
на положителен ефект

Тип
мярката

на

(административна,
инвестиционна)

Провеждане
на Опазване
на Запазен благоприятен административ
мониторинг
на ихтиофауната
статус на видовете от на
ихтиофауната
биологичното
състояние
на
реките в участъците
между
водохващанията и
съответното
хидротехническо
съоръжение ;

Предвижданията на ПУРБ да се съобразят с общите и специфични смекчаващи
мерки, които ще доведат до предотвратяване, намаляване и възможно
отстраняване на неблагоприятните въздействия от разглеждания ПУРБ върху
защитените зони, посочени в доклада за оценка на степента на въздействие върху
защитените зони (ДОСВ), който е неразделна част от настояшия доклад (ДЕО).

7.1.6. ПРЕДПРИЯТИЯ С НИСЪК И ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ В
ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ПУРБ

Таблица 7.1.6. Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРБ –
предприятия с висок и нисък рисков потенциал

№

Мярка

Мотиви за
прилагане на
мярката

Очакван
положителен
ефект

Тип на
мярката
(администрати
вна,
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инвестиционн
а)
1

7.1.7.

Участие
чрез
подготовка
на
инструкции
и
указания
при
провеждането
на
ежегодни
тренировки
и
учения
за
изпълнение
на
външни аварийни
планове
от
кметовете
на
общини, на чиято
територия
са
разположени
предприятия
с
висок
рисков
потенциал.

Предотвратяване
на замърсяването
на речните
басейни в
резултат на
възникване на
голяма авария
и/или инцидент

Ограничаване
на администртаив
рисковете
за на
човешкото здраве и
околната среда

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО,
ВКЛЮЧИТЕЛНО
АРХИТЕКТУРНО И АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Не се препоръчват допълващи мерки, тъй като не се очакват значителни въздействие по
отношение на компонента, в резултат на прилагане на ПУРБ.
7.1.8. МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Не се препоръчват допълващи мерки, тъй като не се очакват значителни въздействие по
отношение на компонента, в резултат на прилагане на ПУРБ.
7.1.9. НАСЕЛЕНИЕ, ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ
Не се препоръчват допълващи мерки, тъй като не се очакват значителни въздействия по
отношение на компонента в резултат на прилагане на ПУРБ.
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7.2. МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНОВЕ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ
7.2.1. ВЪЗДУХ, КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ
Препоръчваме следните мерки за прилагане при изпълнението на ПУРБ, с оглед
компенсиране и предотвратяване на неблагоприятните въздействия от осъществяването
на ПоМ на ПУРБ в ЗБР:
Таблица 7.2.1-1. Мерки за прилагане при изпълнение на ПУРБ- атмосферен въздух
и климат

№

Мярка

1

При изпълнение на всички
проекти, свързани със
структурни мерки от ПоМ да
се поставят условия и да се
осигурят механизми за
контрол с цел ограничаване
на неорганизирани емисии
при ремонтни, строителни и
транспортни дейности

Мотиви за прилагане
на мярката
Предотвратяване на
риска от замърсяване
на водите при
влошени параметри на
качеството на
въздушната среда.

Очакван
положителен
ефект/продължит
елност на ефекта
Опазване
чистотата на
водните тела

Тип на
мярката
(администр
-ативна,
инвестицио
нна)
Администра
тивна
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7.2.2. ВОДИ
7.2.2.1. Повърхностни води
По отношение на повърхностните води препоръчваме следните мерки за прилагане при
изпълнението на ПУРБ:
Таблица 7.2.2.1-1 Мерки за съобразяване при изпълнение на ПУРБ –
повърхностни води
Мотиви за прилагане
на мярката

№

Мярка

1

Провеждане на
проучвателен мониторинг за
определяне на зони в реки
или участъци от реки, които
да бъдат защитени от
хидроморфологичен натиск,
с цел естествено
размножаване на рибни
видове
Контрол по премахване на
нерегламентирани сметища в
близост до и в речни корита,
които са причина за
влошаване на състоянието на
водите.

2

Неблагоприятни
въздействия върху
един от
задължителните БЕК риби.

Регистрирани
нерегламентирани
сметища в близост до
и в речни корита и
временно пресъхнали
дерета

Очакван
положителен
ефект/продължит
елност на ефекта
Създаване на
благоприятна
среда за развитие
на рибните
съобщества и
подобряване на
екологичния статус. Дългосрочен
ефект.
Елиминиране на
замърсителите и
подобряване на
състоянието на
повърхностните
води.

Тип на
мярката
(администр
-ативна,
инвестицио
нна)
Администра
тивна

Администра
тивна

7.2.2.2. Подземни води
Таблица7.2.2.2-1. Подземни води
№
1.

Мярка

При изграждане
на съоръжения
за мониторинг
да се спазва
технологията на
сондиране, с цел
предотвратяване
на аварийни
ситуации и
недопускане на
ентуални
неблагоприятни
въздействия

Мотиви за
прилагане на
мярката

Предотвратяване
на риска от
неблагоприятни
въздействия върху
земната основа и
подземните води.

Очакван
положителен ефект

Опазване
подземните води

Тип на мярката
(административна,
инвестиционна)
Административна
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върху земната
основа и
подземните
води.

7.2.3. ЗЕМНИ НЕДРА И ПОЧВИ
Таблица: 7.2.3.1. Мерки за съобразяване при прилагането на ПУРБ- почви
№
1.

Мярка

При изпълнение
на всички
проекти,
свързани със
структурни
мерки от ПоМ да
се поставят
условия за
опазване и
оползотворяване
на хумусния
слой и
максимално
използване на
излишните
земни маси

Мотиви за
прилагане на
мярката

Предотвратяване
на риска от
унищожаване на
хумусния слой и
нарушаването на
структурата на
почвите

Тип на мярката
(административна,
инвестиционна)
Административна

Очакван
положителен ефект

Опазване почвите

7.2.4. ЛАНДШАФТ
Не се препоръчват допълващи мерки, тъй като тъй като не се очакват значителни
въздействие по отношение на компонента, в резултат на прилагане на ПУРБ.

7.2.5. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, ФАУНА, ФЛОРА
Таблица: 7.2.5.1. Мерки за съобразяване при прилагането на
фауна
№

Мярка

Мотиви
прилагане
мярката

за Очакван
на положителен
ефект

ПУРБ-флора и

Тип на мярката
(административна,
инвестиционна)
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1

Да се подпомага
възстановяването
на запасите на
редки
и
застрашени
видове,
чрез
производство
и
внасяне
на
зарибителен
материал от тези
видове, и да се
обособят
възпроизводствени
зони в течащите и
стоящите водоеми,
в които да се
забрани улова.

Запазване
числеността
видовете
поддържане
оптимална
плътност
популациите.

Запазена
на численост
и плътност
на популациите

Инвестиционна
и
на

на

2

Административна
Строителните
Опазване
на Запазени
работи
на видове от фауната популации
на
видове от фауната
площадките да се
извършват извън
размножителния
сезон, който за
повечето
животински видове
е от април до юни,
за да се избегне
тяхното
безпокойство

3

При
рекултивационни и
озеленителни
дейности
в
районите
на
строителните
площадки, да се
използват местни
видове, присъщи
изцяло
на
прилежащата или
близко
разположена
естествена
територия.

Опазване
естественото
състояние
насажденията

Положително
Административна
въздействие върху и инвестиционна
на състоянието
на
новосъздадените
насаждения
за
тяхната успешна
аклиматизация и
добро развитие в
естествената
природна среда.
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Предвижданията на ПУРБ да се съобразят с общите и специфични смекчаващи
мерки, които ще доведат до предотвратяване, намаляване и възможно
отстраняване на неблагоприятните въздействия от разглеждания ПУРБ върху
защитените зони, посочени в доклада за оценка на степента на въздействие върху
защитените зони, който е неразделна част от настояшия доклад
7.2.6.

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО,
ВКЛЮЧИТЕЛНО
АРХИТЕКТУРНО И АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Не се препоръчват допълващи мерки, тъй като не се очакват значителни въздействие по
отношение на компонента, в резултат на прилагане на ПУРБ.
Като препоръка при изпълнението на инвестиционните мерки от ПоМ на ПУРБ следва
да се има предвид синхронизирането им със Закона за културното наследство, а
именно:
когато при извършване на строителни и благоустройствени или селскостопански
•
дейности, при търсене и проучване и добив на подземни богатства и при други
дейности, свързани с въздействие върху земната повърхност, земната основа, земните
недра и под вода, се открият структури и находки, които имат признаци на културни
ценности дейността се спира незабавно.
•
Уведомява се кмета на съответната община, директорът на регионалния музей и
регионалният инспекторат по опазване на културното наследство по
местонахождението на находката.
•
Кметът на общината или оправомощено от него лице и регионалният
инспекторат по опазване на културното наследство са задължени незабавно да дадат
указания за изпълнение на аварийно-временно укрепване и определят срок за
изпълнение.
•
В 14-дневен срок от уведомяването, комисия назаначена от министъра на
културата, която предлага последващи действия и съставя протокол.
След одобряване на протокола на комисията, министъра на културата
•
задължителни предписания за необходимите дейности по проучване и опазване на
структурите и находките.

7.2.7. МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Не се препоръчват допълващи мерки, тъй като не се очакват значителни въздействие по
отношение на компонента, в резултат на прилагане на ПУРБ.
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7.2.8. НАСЕЛЕНИЕ, ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ
Не се препоръчват допълващи мерки, тъй като не се очакват значителни въздействие по
отношение на компонента, в резултат на прилагане на ПУРБ.

8. ОПИСАНИЕ НА МОТИВИТЕ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ
АЛТЕРНАТИВИ И НА МЕТОДИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА
ОЦЕНКА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО
ТРУДНОСТИТЕ
ПРИ
СЪБИРАНЕ
НА
НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО ТЕХНИЧЕСКИ
НЕДОСТАТЪЦИ И ЛИПСА НА НОУ-ХАУ
В точката са представени мотивите за избор на алтернатива от гледна точка на опазване
на околната среда и човешкото здраве.
8.1.Алтернативи
„Нулевата алтернатива“ представлява отказ от реализирането на ПУРБ на ЗБР и
програмата от мерки към него
„Атернатива 1“ е реализирането на ПУРБ на ЗБР и програмата от мерки към него, така
както е разписан, без да се вземат предвид констатациите и препоръките на ДОСВ и
ДЕО
и
„Алтернатива 2“ е реализирането на ПУРБ на ЗБР и програмата от мерки към него, като
се вземат предвид констатациите и препоръките на ДОСВ и ДЕО.
Оценена е т. нар. „нулева алтернатива”, представляваща отказ от реализирането на
проекта на ПУРБ за втория планов период. Оценката на „нулева алтернатива”, т.е. отказ
от реализирането на ПУРБ 2016-2021 г е направена в т.2.11 на ДЕО, където е
анализирано развитието на компонентите и факторите на ОС без прилагането му. От
оценките по компоненти на околната среда става ясно, че алтернативата е неприемлива,
т.к. е възможно влошаване на екологичния потенциал на водните тела в резултат на
неизграждане на нови ПСОВ, на нови канализационни мрежи, липсва на пречистване
на отпадъчните води от индустрията и от другите установени за района дифузни
източници на замърсяване на повърхностните и подземни води (депа за отпадъци, от
ерозия на почвите, от използваните торове и препарати за растителна защита в селското
стопанство, от стари минни дейности и т.н.). Това от своя страна ще е определящо за
изпълнението на заложените приоритети и цели в национално значими стратегии,
планове и програми - Националната програма за развитие: България 2020 г.;
Оперативна програма «Околна среда 2014-2020г; Национална стратегия за управление
и развитие на водния сектор в Република България 2037 г.; Трети национален план за
действие по изменение на климата 2013-2020г и др.
В раздел 4 на доклада за екологична оценка на ПУРБ на ЗБР са изведени екологичните
проблеми, имащи отношение към плана за управление на речните басейни. За
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екологосъобразно и адекватно решаването на идентифицираните проблеми, в ПУРБ
2016-2021 се поставят цели. Разписани са конкретни, релевантни мерки, които водят до
осигуряване на високо ниво на опазване на околната среда и постигане на устойчиво й
развитие, както и постигане на добро състояние на водите във водните тела в района.
Самото прилагане на ПУРБ и програмата от мерки към него ще допринесат за
подобряването на сътоянието на компонентите на околната среда, което прави
Алтернатива 1, приложима, но с възможност за надграждане и допълване с цел
минимизиране на въздействията.
При извършването на оценката на въздействие на ПУРБ на ЗБР и ПоМ за плановия
период 2016-2021, са установени допълващи възможности за прилагане на смекчаващи
мерки, които подробно и мотивирано са разписани в т.7 от ДЕО и в ДОСВ. Оцененото
въздействие на допълващите мерки, налага изводът, че Алтернатива 2 - реализирането
на ПУРБ на ЗБР и програмата от мерки към него, като се вземат предвид констатациите
и препоръките на ДОСВ и ДЕО е предпочитана и препоръчителна алтернатива от
гледна точка на опазване на околната среда и човешкото здраве.
8.2.Методи за извършване на екологичната оценка
Подходът на екипа при изготвяне на Екологична оценка на проекта на ПУРБ 20162021г. е съобразен с действащото законодателство в областта на управление на водите,
отпадъците, екологичната мрежа Натура 2000, и екологичните цели, заложени в
стратегическите документи на национално и европейско ниво и наличните указания,
ръководства и препоръки за извършването на ЕО на национално и европейско ниво.
Основната цел на екологичната оценка е интегриране на въпросите на околната среда
при подготовката на ПУРБ и осигуряването на високо ниво на опазване на околната
среда и постигане на устойчиво развитие.
Основен подход, който е следван при изпълнението на поръчката, е изготвяне на
документацията по ЕО при изпълнение на законовите и подзаконови нормативни
изисквания по ЕО, както и наличните указания, ръководства и препоръки за
извършването й на национално и европейско ниво.
Като обща методологична база се използва Ръководство на Европейската комисия за
прилагане на Директива 2001/42/ЕС за оценката на въздействието на някои планове и
програми върху околната среда (Commission's Guidance on the implementation of
Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the
environment), публикувано на интернет страницата на Европейската комисия.
Целите, заложени в Ръководството на Европейската комисия за прилагане на
Директива 2001/42/ЕС за оценката на въздействието на някои планове и програми
върху околната среда, изискват извършването на анализи на директните и индиректни
въздействия, водещи до увреждане на околната среда, оценка на екологичните
показателина водите наповърхностните и подземни води в разглеждания регион и
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предлагането на мерки за ограничаване на евентуалното въздействие върху
компонентите и факторите на околната среда.
Екологичното състояние/потенциал е оценено чрез: състоянието на биологичните
елементи за качество (БЕК) – за отлично, добро, умерено, лошо и много лошо
състояние;чрез състоянието на физико-химичните елементи за качество (ФХЕК - общи
показатели и специфични замърсители) – за разграничаване на отлично, добро и
умерено състояние и чрез хидроморфологичните елементи за качество – за
разграничаване на отлично от добро състояние. При силномодифицираните и
изкуствени водни тела вместо екологично състояние се определя екологичен потенциал
(ЕП).
Основни методически документи, използвани от експертите, са:
1. Указания и методики на Европейската комисия за стратегическа екологична
оценка, публикувани на интернет страницата на Комисията и на интернет
страницата на Министерство на околната среда и водите;
2. „Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по
изменение на климата във фондовете за КП, ОСП и ОПР за периода 2014 – 2020
г.”, фаза „Програмиране на фондовете към Общата стратегическа рамка”,
одобрени с Протоколно решение по т. 7 от Протокол № 8 от заседанието на
Министерски съвет на Република България, проведено на 01.03.2013 г.;
3. „Указания за предварителна оценка” (Guidancedocumentonex-anteevaluation),
януари, 2013, публикувано на интернет страницата на Европейската комисия;
4. Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България;
5. Ръководство за интегриране на изменението на климата и биоразнообразието в
стратегическата
екологична
оценка
GuidanceonIntegratingClimateChangeandBiodiversityintoStrategicEnvironmentalAss
essment), 2013г., публикувано на интернет страницата на Европейската комисия.
За оценката на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве е
приложен матричен подход на оценка със степенуване на въздействията от значително
отрицателно до значително положително. Подходът е описан подробно в т. 6.2 на
доклада за ЕО.
6. В резултат от критичен преглед и анализ на проекта на ПУРБ и приложения
матричен подход е изведена оценката на кумулативния ефект от потенциалните
въздействия.
8.3. Трудности при събиране на необходимата информация за извършване на
екологичната оценка на ПУРБ на ЗБР и програмата от мерки към него.
При събирането на информация екипът от експерти срещна трудности
приполучаването на конкретна информация за текущото състояние на околната среда.
Статистическата информация за текущото състояние на околната средасе обобщава и
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предоставя от НСИ и ИАОС за години назад, което не дава възможност в ДЕО, който
трябва да бъде изготвен за ПУРБ Западнобеломорски район за управление на водите
(2016-2021), да се отразява актуална информация за състоянието на компонентите на
ОС през 2014-2015години.
9. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С
НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
В Таблица 9.1 са предложени необходимите допълващи мерки за наблюдение и
контрол по време на прилагането на План за управление на речните басейни в
Западнобеломорски район за управление на водите за периода 2016-2021г.
Таблица 9.1 Мерки за наблюдение и контрол по време на прилагането на План за
управление на речните басейни в Западнобеломорски район за управление на
водите

№

Мерки за наблюдение и
контрол

Индикатори по
прилагане на
мярката

Периодичност
(срок)

Контролен
орган

1

2

3

4

ВОДИ
I. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
1

1.

Контрол на
реконструкцията и
модернизацията на
водопроводните мрежи и
съоръжения за осигуряване
на достатъчно количество и
с добро качество вода за
питейно-битово
водоснабдяване на
населението и намаляване
на загубите на вода.

2

Изградена
нова/подменена
водопроводна
мрежа – екв. ж.;
Дял на населението с
обществено
водоснабдяване - %;
Водоизточници от
подземни/
повърхностни води
– бр.;
Загуби по
водопреносната
мрежа - % общи
Дял на населението
на режим, общо (% и
бр. селища); сезонен
- % и бр. селища;
целогодишен - % и
бр. селища;
Изградени
съоръжения за
пречистване на
питейни води, до
постигане на
нормирано качество
на водата - бр.;

3

4

Годишно или
по утвърден
график

ВиК,
Общини,

МРРБ, НСИ,
БДЗБР
МЗ, РЗИ

БДЗБР

НСИ

МРРБ, НСИ,
БДЗБР
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Дял на обслуженото
население от ПСПВ %
Степен на
пречистване:
Едностъпална - брой
и капацитет;
Двустъпална - брой
и капацитет;
Изградени нови
водовземания,
осигуряващи
алтернативно и/или
допълнително
водоснабдяване в
райони, в които
черпената вода от
наличните
съоръжения не
отговаря на
нормативните
изисквания, бр.;
Изградени/Учредени
СОЗ – бр.;
2

3

Контрол върху
доизграждане на
канализационната мрежа и
осигуряване на подходящо
пречистване на
отпадъчните води за
намаляване на
замърсяването от
населените места

Изграденост на
канализационната
мрежа - е.ж.;

Ползваемост на
канализационната
мрежа - е.ж.;
Нова
канализационна
мрежа- е.ж.;
Изградени и
въвъдени в
експлоатация
ГПСОВ - бр. и бр.
обслужени е.ж.
Контрол по въвеждане и
Използвано водно
използване на
количество от
водоспестяващи технологии индустрията и оборотни цикли в
хил.м3/год.;
индустрията за намаляване Предприятия с
нуждите от вода
модернизация за
спестяване на вода бр;
Обучение, кампании,
срещи за използване
на технологии,
изискващи малко
вода - бр.

НСИ,МРРБ,
БДЗБР

Годишно или
по утвърден
график

МРРБ,
Общини,
ВиК,
Общини, ВиК,

Общини, ВиК,

РИОСВ,
БДЗБР
При
необходимост,
преди
откриване на
производствена
дейност

Собственик на
предприятието,

БДЗБР

МОСВ,
РИОСВ
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4

5

Контрол на изграждане и
модернизиране на
индустриални ПСОВ с
цел намаляване на
замърсяването с
приоритетни и други
замърсяващи вещества от
индустрията.

Количество на
отпадъчните води,
зауствани във
водните тела след
ЛПСОВ на отделни
обекти и
предприятия
замърсители –
м3/год;

Контрол върху
прилагането на добри
земеделски практики.

Годишен товар
върху водните тела
от заустваните
отпадъчни води
съгласно
изискванията на
разрешителните за
заустване (съгласно
провеждания
собствен
мониторинг), м3/год
Животновъдни
Годишно или
ферми, прилагащи
по утвърден
изискванията на ДЗП график
извън нитратно
уязвими зони (НУЗ)
- бр. ферми;
Дял на фермите,
изпълняващи
програмата за
предотвратяване и
ограничаване на
замърсяването в
НУЗ - % от общия
брой ферми в НУЗ;
Използвани
неорганични азотни
торове - кг/год;
Използвани
неорганични
фосфорни торове кг/год;
Използвани
органични торове кг/ИЗП;
Обучение на
фермери и
кампании- бр.;
Преобразувани
земеделски земи в
трайни или
временни затревени
площи, дка;

Годишно или
по утвърден
график

Собственик или
структура,
стопанисваща
обекта,
БДЗБР

РИОСВ,
БДЗБР

МЗХ,

Национална
служба за
растителна
защита
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6

Развитие на
биологично
земеделие - дка/обща
обработваема площ;
Сертифицирани
биологични
производители –
бр./общ бр. рег.
земеделски
производители.
Регулирани
водни
Годишно или
Контрол на регулирането
обеми в
по утвърден
на водното ниво и
график
комплексните
и
подобрения на
значими
язовири,
морфологични изменения
хил. м3/год;
Изградени или
реконструирани
рибни проходи бр./год;
Залесени речни
брегове - км/год;

Собственик или
структурата,
стопанисваща
обекта, РИОСВ,
БДЗБР, МОСВ,
ИАРА, ИАГ,
Общини

Възстановени стари
речни меандри - км/
год;
Изградени ХТС за
борба с ерозия на
бреговете - бр.;
Възстановяване и
рекултивация на
речни корита – км
МВЕЦ;
Отказани процедури
за МВЕЦ - бр.;
Изградени ВЕЦ - бр.;

7

Контрол върху
провеждане на
мониторинг на
повърхностните и
подземни води и зони за
защита на водите за
оценка състоянието на
водните тела.
Разширяване на мрежата
за мониторинг с ПВТ, за
които има данни за ново

Произведена енергия
от МВЕЦ, хил. МВТ/
ч/г;
Наблюдавани
Годишно или
пунктове от
по утвърден
програмите за
график
мониторинг на
повърхностни води –
бр.;
Извършени анализи
за елементите за
качество –
биологични, физикохимични и
хидроморфологични;

БДЗБР,
РИОСВ,
ИАОС
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точково и/или дифузно
замърсяване.

8

9

10

Мониторинг на
биологичното състояние
на повърхностни води,
засегнати от действащи
ВЕЦ, вкл. в участъците
между водохващането и
ВЕЦ-а, както и между
отделните ВЕЦ-ове,
разположени в каскада.
Провеждане на
периодични обследавния
за инвазия на чужди
видове, събиране на
данни и разработване на
планове за действие
спрямо
разпространението на
чужди инвазивни видове
Оценка на ефективността
от прилаганите основни и
допълващи (допълващи)
мерки

Наблюдавани
пунктове за
физикохимично и
количествено
състояние, включени
в програмите за
мониторинг на
подземни води – бр.;
Извършени анализи
за определяне на
химичното и
количествено
състояние на
подземни води - бр.;
Извършени оценки
за актуализацията
на химичното и
количествено
състоние на
подземните води (бр.
ВТ в добро
състояние, бр. ВТ в
лошо състояни,
параметри
обуславящи лошо
състояние) - бр.
Качество на
Годишно или
повърхностните
по утвърден
води: химическо и
график
екологично
състояние.

Брой обследвани
инвазивни видове;
Отклонение на
стойностите на
показатели за
качество, водещо до
влошаване на
химичното и
екологично
състояние;
Брой водни тела,
достигнали „добро“
състояние.

РИОСВ,
ИАОС

Периодично

МОСВ,
БДЗБР,
ИАОС,
РИОСВ

В средата на
плановия
период
(Междинен
преглед) или
годишно (при
възможност)

МОСВ,
ИАОС,
БДЗБР
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II.ПОДЗЕМНИ ВОДИ
1

2

1

Допълване и разширяване
на мрежата за мониторинг
на водни тела, за които има
установено ново точково
и/или дифузно замърсяване
или неустановено
състояние

1

Регистриране на
застрашени и засегнати
територии от свлачища,
срутища, абразия и други,
настъпили в следствие на
въздействието на водите

Наблюдавани
Годишно или по
пунктове за
утвърден график
качествено и
количествено
състояние, включени в
програмите за
мониторинг на
подземни води — бр.;
Анализиране на
данните от извършени
анализи за определяне
на качественото и
количествено
състояние на
подземни води - бр.;
ПОЧВИ
Регистрирани
Периодично
свлачища и срутища и
други неблагоприятни
процеси за една
година (бр);

ОТПАДЪЦИ
Брой и площ на
рекултивираните
стари депа (сметища)

3

1

Намаляване на риска от
стари замърсявания

2

Осъществяване на
брой извършени
Периодично
наблюдение и контрол на
проверки, брой на
Годишно
плановете за мониторинг на несъответствия, брой
рекултивираните депа
и резултата от
(сметища)
коригиращи действия
Осъществяване на
брой извършени
Периодично
наблюдение и контрол на
проверки, брой на
Годишно
плановете за мониторинг на несъответствия, брой
действащите депа за
и резултата от
обезвреждане на отпадъци. коригиращи действия
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ
Мониторинг на инвазивни Промяна в
Съгласно
видове
екологичното
методикасъстояние на
периодично
обследваните
територии
Обследване на засегнатите Брой приети и
При
и унищожените ЗЗ и ЗТ, в
изпълнени за тяхното необходимост
следствие на
отстраняване и/или
нерегламетирани с
минимизиране
приетите им режим
дейности

3

1

2

Периодично

4

Собственик
или
структурата
стопанисваща
обекта,
РИОСВ,
БДЗБР,
МОСВ

МОСВ,
Общини

БДЗБР,
РИОСВ
ИАОС
БДЗБР
РИОСВ
ИАОС
БДЗБР
РИОСВ
ИАОС

ИАОС,
МОСВ

РИОСВ,
МОСВ
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Оценка на ефективността
на приетите мерки за
възстановяване на
засегнатите и/или
унищоженитеприродни
местообитания на видовете
в ЗЗ

3

Брой и площ на
възстановените
местообитания

Периодично

РИОСВ,
МОСВ

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Докладът за ЕО е оформен като единен документ със съдържание, съгласно
изискванията на чл. 86, ал. 3 от ЗООС и в съответствие със степента на детайлност на
плана, като е съобразен със заключенията и предложенията от доклада за ОС.
На основата на извършената оценка, експертното обобщение е следното:
•

Проектът на ПУРБ и програмата от мерки към него са насочени изцяло
към опазване качествата на повърхностните и подземни води в района и
поддържане и възстановяване на доброто им екологично и химично
състояние, както и за съхранение на водните ресурси и балансираното
функциониране на водните екосистеми в териториалния обхват на
Басейнова дирекция Западнобеломорски район.

•

Екологичната насоченост на ПУРБ 2016-2021 е в съответствие с целите при
управление на водите, заложени в Директива 200/60/ЕС (РДВ) и се обуславя
от целите за опазване на околната среда, насочени към предотвратяване на
влошаването и постигане на добро количествено и качествено
състояние/потенциал на подземните и повърхностните води

•

Анализът на очакваното въздействие на Плана и заложените мерки спрямо
„нулевата алтернатива“ показва, че предпочитано от гледна точка на
въздействието върху ОС и човешкото здраве е реализирането на
алтернатива 2 - реализирането на ПУРБ на ЗБР и програмата от мерки към
него, като се вземат предвид констатациите и препоръките на ДОСВ и ДЕО.

•

Проектът на ПУРБ и програмата от мерки към него не са в противоречие и
са синхронизирани с целите за опазване на околната среда и човешкото
здраве, включени в анализираните европейски и национални документи
стратегически документи, планове и програми. Това гарантира опазване на
водните ресурси, запазване/подобряване качествата на водите и съхранение
на водните екосистеми в РБългария.

•

Анализът и оценките на евентуалните въздействия върху околната среда и
човешкото здраве дават основание да се твърди, че при изпълнението на
ПУРБ – Западнобеломорски район и програмата от мерки към него за
периода 2016-2021г. не се очакват значителни отрицателни последици, не се
значителен отрицателен кумулативен ефект както и значителни
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трансгранични въздействия върху околната среда и здравето на хората на
територията на съседни държави
•

На основа на извършения анализ на въздействията върху околната среда и
човешкото здраве в резултат на прилагането на ПУРБ и програмата от
мерки към него, с цел свеждане до минимум на евентуални отрицателни
въздействия в ДЕО и ДОСВ са препоръчни мерки за отразяване в
окончателния вариант на ПУРБ и мерки за прилагане при изпълнението на
ПУРБ

•

Препоръчани са индикатори за наблюдение и контрол, чрез които да се
получи качествено и количествено проследяване на въздействието върху
околната среда и човешкото здраве по време на прилагането на ПУРБ;

Заключението на експертите е, че разработения проект на ПУРБ за периода
2016-2021 година и програмата от мерки към него е предпоставка за постигане
на интегрирано управление на водите на територията на ЗБР и ще окаже
цялостно положително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА
Приложение 1 – Списък на експертите, изготвили доклада
Приложение 2 – Справка за проведените консултации по обхвата на ДЕО
Приложение 3 – Становище на МОСВ по изготвеното задание за ДЕО
Приложение 4 – Задание за изготвяне на ДЕО
Приложение 5 – Картен материал
Приложение 6 – Нормативна уредба
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