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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ НА
ЗБР 2016-2021
 Планът за управление на речните
басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски
район (ЗБР) е изготвен в съответствие с
изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 2 от
Закона за водите (ЗВ) и чл. 13 от
Рамковата директива за водите (РДВ –
Директива 2000/60/ЕС).
 ПУРБ е стратегически документ, който
регулира управлението на водите в ЗБР
и е разработен успоредно с Плана за
управление на риска от наводнения
(ПУРН) за същия период,
с цел
осигуряване на съгласуваност между
двата стратегически документа като
елементи на интегрираното управление
на речните басейни.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ НА
ЗБР 2016-2021
 Приемането и докладването на ПУРБ до края на 2016г.
е от изключително значение не само за изпълнение
задълженията на страната по директива 2000/60/ЕС, но
това е и Тематично предварително условие за
Европейските структурни и инвестиционни фондове
2014 – 2020 в сектор „води“ със същия срок за
изпълнение.
 ПУРБ е разработен и актуализиран на етапи, като на
всеки етап са проведени консултации с обществеността
и заинтересованите страни, както следва:
 график и работна програма на ПУРБ и мерки за
консултация- в периода 21.12.2012г – 30.06.2013г.
 междинен преглед на значимите проблеми в
управлението на водите - в периода 05.11.2014г. 01.06.2015г.
 проект на ПУРБ и програма от мерки- в периода
01.12.2015г. -02.12.2016г.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ НА
ЗБР 2016-2021- СТРУКТУРА И ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ











Раздел 1 Описание на характеристиките на РБУ – информация за определените
повърхностни и подземни водни тела (ВТ) , типове повърхностни води, референтни условия,
силномодифицирани и изкуствени водни тела.
Раздел 2 Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от
човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води – преглед на
натиска от точкови и дифузни източници на замърсяване, водовземане, регулиране на
оттока, изменения във физичните характеристики на реките и др.
Раздел 3 Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите – регистър на Зоните за
защита на водите (ЗЗВ)
Раздел 4 Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните води и
зоните за защита на водите – информация за състоянието на повърхностните и подземни
води и програмите за мониторинг
Раздел 5 Списък на целите за опазване на околната среда – определените
цели и изключения за повърхностните и подземни води и цели за зоните
за защита на водите съгласно изискванията на чл.156а, ал.1 от ЗВ.
Раздел 6 Кратък преглед на икономическия анализ на
водоползването - оценка на икономическото и социално значение на
водоползването и степента на възстановяване на разходите.

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ НА
ЗБР 2016-2021- СТРУКТУРА И ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ
 Раздел 7 Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване
на ОС - мерките, които се предвиждат за постигане на целите на ПУРБ, в т.ч.
планираните средства и отговорните институции за прилагането им.
 Раздел 8 Актуализация на регистъра на всички други планове и програми в обхвата
на ЗБР, отнасящи се за отделни басейни, сектори, проблеми или типове води национални, регионални, областни и общинските планове и програми.
 Раздел 9 Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати
при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана– информация за
процеса на консултация със заинтересованите страни в отделните етапи от
разработване на ПУРБ.
 Раздел 10 Трансгранична координация – информация за проведената трансгранична
консултация и обмен на информация за разработване на ПУРБ.
 Раздел 11 Компетентни органи за управление на водите – представяне на
компетентните органи за управление на водите.
 Раздел 12 Лица за връзки и процедури за получаване на документация и
информация за програмите от мерки и данните от мониторинга
 Раздел 13 Екологична оценка на проекта на ПУРБ.

ПУРБ –НАПРЕДЪК ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ ЗА ДОБРО СЪСТОЯНИЕ
Основна цел е постигане на добро състояние за всички водни тела т.е. добро
екологично състояние (потенциал), както и добро химично състояние на
повърхностните води и добро химично и количествено състояние на
подземните води. Отправна точка при разработването на ПУРБ е оценка
състоянието на повърхностните и подземните води, каква част от тях са
постигнали целите за добро състояние, а за тези които не са – анализ на
причините и предприемане на мерки за постигане на целите.

Постигнати цели на повърхностните води:
 За повърхностните ВТ са постигнати целите, когато тяхното екологично и химично
състояние е поне „добро“.
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ПУРБ –НАПРЕДЪК ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА
ДОБРО СЪСТОЯНИЕ
Постигнати цели за подземните води
 За подземно ВТ са постигнати целите, когато неговото количествено и
химично състояние е оценено като „добро“.
Информация за подземните водни тела, за които са постигнати целите за
добро състояние (едновременно са в добро количествено и добро химично
състояние) в ПУРБ.
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ПУРБ – ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ
 Постигането на целите за добро състояние на водите е свързано с
прилагане на мерки за отстраняване или намаляване на
негативното въздействие от човешката дейност и подобряване на
състоянието на водите в ЗБР.
 С прилагане на предвидените мерки в ПУРБ се предвижда
подобряване на състоянието на водите. Същото е съобразено с
изискванията на РДВ, която допуска след съответните обосновки
в ПУРБ целите за добро състояние да бъдат отлагани най-късно
до 2027г., както и определяне на по-строги цели за периода след
2027г.

ПУРБ – ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ
При планиране на мерките по водни тела е приложен
подход, който отчита взаимовръзките движеща сила – натиск –
въздействие –състояние – екологични цели – мерки.
Целта на този подход е да се осигури планиране на мерки,
които са насочени към конкретен вид и източници на натиск,
пораждащи идентифицираните значими проблеми при управлението
на водите, като са отчетени специфичните условия и състояние на
отделните водни тела.

ПУРБ - Програма от мерки
 Общата
стойност
на
Програмата от мерки в ПУРБ
2016-2021 г. на Западнобеломорски
район възлиза на 380 351 248 лв.
 Основна част от разходите в
Програмата
от
мерки
на
Западнобеломорски район
са
предвидени за основни мерки,
чието
изпълнение
осигурява
минималните
задължителни
изисквания
на
Рамковата
директива за водите.

Разходи за:

лева

Мерки за повърхностни
води

314 894 988

Основни мерки

314 243 188

Допълващи мерки

651 800

Мерки за подземни води

65 456 260

Основни мерки

62 446 260

Допълващи мерки

3 010 000

Общо основни мерки

376 689 448

Общо допълващи мерки

3 661 800

Общо разходи

380 351 248

17%
Мерки за повърхностни
ВТ
Мерки за подземни ВТ

83%

ПУРБ- ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Проектът на ПУРБ е публикуван за консултации с обществеността на 01.12.2015г. Срок за
консултации - до 02.12.2016 г. вкл.;
 Проведени 4 броя срещи на басейново ниво;
 Попълнени и обработени анкети - 55 бр.
 Проведени 5 броя срещи на национално ниво с министерства и техни структури;
 Проведени срещи с представители на икономически сектори, организирани съвместно с
Българска стопанска камара и Българска асоциация по водите;
 Водене на Регистър с получени становища и предложения:
 Получени до момента 45 бр. писмени становища, от които:
 Положителни становища, без забележки към проекта на ПУРБ - 3 бр.;
 Възражения с отправени препоръки и предложения- 8 бр.;
 Предложения за преформулиране на мерки - 3 бр.;
 Предложения за включване на нови мерки в плана -23 бр.;
 Предложения за промяна на отговорните органи за изпълнение - 4 бр;
 Предложения с необходимост от корекция и пояснения- 5 бр.;
 Брой становища, които ще бъдат отразени във финалния ПУРБ – 18 бр.

ПУРБ- ПРОМЕНИ В ПРОЦЕСА НА КОНСУЛТАЦИИ
С цел отразяване на настъпили промени, засягащи проекта на ПУРБ са
извършени следните дейности:
 Частична инвентаризация на емисиите от приоритетни вещества в
повърхностни води на ниво речен басейн;
 Интеркалибриране на методи за анализ на БЕК;
 Разработени фонови стойности на замърсители в повърхностни води;
 Разработен подход за оценка на химично състояние на повърхностни
води;
 Разработен подход за оценка на тенденции на приоритетни вещества в
седименти и биота;
 Допълване на подхода за оценка на химично състояние за подземни води
(оценка на тенденции);
 Актуализирана Програма от мерки, в резултат от финализиране на
Каталог от мерки, разработен на национално ниво и включване на мерки от
ПУРН;
 Оптимизиране на разходите на Програмата от мерки;
 Климатична проверка на Програмата от мерки.

ПУРБ ПРОМЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ
1. Предложения за нови мерки за включване в ПоМ на ПУРБ
 Мерки, свързани с промяна в действащата нормативна уредба:
 Създаване на нормативно-правна уредба за управление, статут, екологични изисквания и
експлоатация на системите за отвеждане на атмосферните води и дефинирането им като вид
хидротехническо съоръжение;
 Разработване и приемане на Наредба за определяне на нормите за водопотребление при
предоставяне на водните услуги, съгласно чл.117а от Закона заводите;
 Приемане на методика за определяне на екологичния отток;
 Създаване на ясни критерии за непрекъснатост на речната система (в нормативна уредба);
 Мерки, свързани със защита от дънна и брегова ерозия:
 Засаждане и отглеждане на противоерозионни култури във водосборите на засегнати от
ерозия реки и язовири;
 Изпълнение на проекти за ограничаване на ерозионните процеси върху почвата на
опожарените горски площи;
 Развитие и прилагане на поясно земеделие и сеитбообращение (редуването на различни
култури в пояси с различна гъстота на засяване, различен срок на засяване, различна технология
на отглеждане с цел усилване на противоерозионен ефект в засегнати водосбори;

ПУРБ ПРОМЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ
 Смекчаващи мерки, свързани с натиска от климатични изменения:
 Предвиждане на поземлен резерв около системата за управление на дъждовните води с
цел възможност за реагиране при интензивната проява на екстремни ситуации, свързани с
климатичните изменения;
 Въвеждане на водоспестяващи технологии в оборотното водоснабдяване
 Създаване на референтна пиезометрична мрежа за проследяване на въздействието от
климатичните изменения;
 Прилагане на концепцията „Компенсиране” чрез обезпечаване на екологичния отток за
добър екологичен статус/потенциал и приоритетни водопотребители в условия на периоди
на продължително засушаване.

2. Преформулиране на съществуващи мерки в ПоМ на ПУРН по
предложения на заинтересованите страни:
 Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на
замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони; Прилагане на
приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно уязвими
зони.

ПУРБ ПРОМЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ
3. Прехвърляне на мерки в ПУРН, които имат по-голямо значение за
реализиране целите на ПУРБ:
 Мерки за канализационна мрежа - “Изграждане на нови канализационни мрежи с
необходимия капацитет“; „Рехабилитация на съществуващи канализационни мрежи“;
„Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние“;
 Мерки, свързани със залесяването и въвеждане на забрани за голи сечи във
вододайните зони.

4. Окрупняване на мерки:
 Мерки, свързани с изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна
мрежа и ПСОВ (под 2 000 екв.ж.; между 2000 и 10000 екв. ж.; над 10000 екв.ж.) са
разписани като мерки за канализационни системи (под и над 2000 екв.ж.);
 Мерките за изграждане на ПСОВ под 2000 екв.ж. (извън обхвата на Директива
91/271/ЕЕС) са разписани на ниво РБУ.

ПУРБ ПРОМЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ
5. Промяна на отговорните институции за изпълнение на мерките,
стойността на реализиране на мерките или обхвата на прилагане на
мярката (извън нитратно уязвими зони, в нитратно уязвими зони, на
ниво РБУ)
 Становища на отговорните институции в хода на консултациите със заинтересованите
страни: МРРБ, МЗХ, МЕ, Общини, НИМХ, БАВ и др.

6. Отпадане на съществуващи мерки- поради неяснота как ще се
изпълни съответната мярка, поради липса на финансиране и др.
 Предвиждане на възможност за водовземане от различни дълбочини в язовира за
недопускане значителна промяна в температурата и кислородния режим на водата в и след
водохранилището;
 Възстановяване на надлъжна и напречна свързаност на реката (меандри и странични
ръкави);
 Оборудване на съоръженията за инжектиране/реинжектиране
на подземни води;

ПУРБ- ФИНАЛНИ СТЪПКИ

 Отразяване на постъпилите становища, мнения, препоръки
допълнения към ПУРБ, постъпили в хода на консултациите;
 Финализиране
на
законодателството;

Екологична

оценка

на

ПУРБ

и

съгласно

 Изготвяне на финален вариант на ПУРБ и Програмата от мерки след
приключване на консултациите по проекта на ПУРБ и ЕО;

 ВЕЕС за екологична оценка на ПУРБ и отразяване на становище по
Екологична оценка във финалния вариант на ПУРБ – 13.12.2016г.
 Приемане на ПУРБ от Министерски съвет – 28.12.2016 г.;
 Докладване на ПУРБ пред ЕК чрез системата за води WISE- 30.12.2016г.

ПУРБ – ПРОЦЕСЪТ ПРОДЪЛЖАВА

График и
работна
програма22.12.2018г.

Преглед на
значимите
проблеми 22.12.2019г.

ПоМ и ПУРБдо
22.12.2020г.
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