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

2015

СЪДЪРЖАНИЕ:
ВЪВЕДЕНИЕ: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Списък със съкращенията: ------------------------------------------------------------------------------------------- 2
РАЗДЕЛ 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА
БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ----------------------------------------------------------------------------------- 7
1.1.
1.1.1.

Общо описание и характеристика на Западнобеломорски район за басейново управление
7
Демографска и икономическа характеристика---------------------------------------------------- 10

1.1.2.
Физико-географска характеристика на Западнобеломорски район за басейново
управление --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
1.1.3.
1.2.

Изменение на климата ----------------------------------------------------------------------------------- 25
Актуализация на характеристиките на повърхностните води ----------------------------------- 27

1.2.1.

Идентифициране на „категориите” повърхностни води --------------------------------------- 27

1.2.2.

Актуализация на типологията на повърхностните води-------------------------------------- 278

1.2.3.

Определяне на референтни условия за типовете повърхностни води ---------------------- 37

1.2.4.
Определяне на водните тела за всяка категория повърхностни води. Причини и
основания за определянето им и за тяхната актуализация ------------------------------------------------- 41
1.2.5.
им
1.3.
1.3.1.

Силномодифицирани и изкуствени водни тела. Причини и основания за определянето
47
Актуализация на характеристиките на подземните води ----------------------------------------- 50
Идентифициране на характеристиките на подземните води ---------------------------------- 50

1.3.2.
Определяне на подземните водни тела. Първоначално характеризиране на подземните
водни тела---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50
1.4.

Непълноти и неопределености --------------------------------------------------------------------------- 58

РАЗДЕЛ 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59
КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧИМИТЕ ВИДОВЕ НАТИСК И ВЪЗДЕЙСТВИЕ В
РЕЗУЛТАТ ОТ ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА
ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН -- 59
2.1. Преглед на натиска върху повърхностните и подземните води ------------------------------------- 59
2.1.1. Движеща сила на антропогенния и природния натиск ---------------------------------------------- 61
2.1.2. Категория и вид натиск -------------------------------------------------------------------------------------- 61
2.1.3. Потенциални въздействия на видовете натиск -------------------------------------------------------- 62
2.1.4. Обхват, съдържание и източници на използваната информация --------------------------------- 64

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

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

2015

2.1.5. Преки и косвени въздействия от измемението на климата, наводненията и засушаването
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 66
2.2. Актуализиран преглед на натиска върху повърхностните води ------------------------------------- 71
2.2.1. Оценка на замърсяването от точкови източници ----------------------------------------------------- 72
2.2.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед на ползването на
земите --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84
2.2.3. Оценка на натиска от физични изменения / хидроморфологични изменения -------------- 107
2.2.4. Оценка на натиска от инвазивни видове -------------------------------------------------------------- 124
2.2.5. Оценка на натиска от климатични изменения ------------------------------------------------------- 125
2.3. Актуализиран преглед на натиска върху подземните води ----------------------------------------- 125
2.3.1. Оценка на замърсяването от точкови източници --------------------------------------------------- 125
2.3.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед на ползването на
земите ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127
2.3.3. Оценка на натиска от водовземане---------------------------------------------------------------------- 128
2.3.4. Оценка на натиска от климатични изменения ------------------------------------------------------- 131
2.4. Анализ на въздействието и определяне на водните тела, за които съществува риск да не
постигнат поставените цели за опазване на околната среда --------------------------------------------- 132
2.4.1. Повърхностни водни тела, за които съществува риск да не постигнат поставените цели132
2.4.2. Подземни водни тела, за които съществува риск да не постигнат поставените цели ----- 133
2.5. Значими проблеми в управлението на водите ---------------------------------------------------------- 141
РАЗДЕЛ 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИСТЪРА НА ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ ------------ 145
3.1.

Зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) -- 146

3.1.1.
Зони за защита на повърхностните води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 146
3.1.2.

Зони за защита на подземни води, предназначени за питейно -битово водоснабдяване
148

3.2. Зони за защита – водни тела, определени като води за отдих и водни спортове,
включително определените зони с води за къпане, съгласно наредбата по чл.135, ал.1, т.7 --- 149
3.3. Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи - уязвими зони и
чувствителни зони --------------------------------------------------------------------------------------------------- 149
3.3.1.

Нитратно уязвими зони -------------------------------------------------------------------------------- 150

3.3.2.

Чувствителни зони -------------------------------------------------------------------------------------- 150

3.4.

Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми ------------ 151

3.5. Зоните, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в
които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното
опазване ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 152

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

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

2015

РАЗДЕЛ 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 155
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ,
ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ И ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА ------------------------------------------------------ 155
4.1.

Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води ------------------------------ 156

4.1.1.

Програма за мониторинг за повърхностните води --------------------------------------------- 156

4.1.2.

Оценка на екологичното състояние на повърхностните води ------------------------------ 166

4.1.3.

Оценка на химичното състояние на повърхностните води ---------------------------------- 170

4.2.
4.2.1.

Мониторинг и оценка на състоянието на подземните води ------------------------------------ 173
Мониторингови програми за подземните води. ------------------------------------------------ 174

4.2.1.1.
Мрежи за мониторинг и програми за мониторинг изпълнявани в периода на ПУРБ
2010 - 2015 г. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 174
4.2.1.2.
Мрежи и програми за мониторинг, които ще бъдат изпълнявани през периода на
ПУРБ 2016 - 2021 г. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 175
4.2.2.

Оценка на химичното състояние на подземните води ---------------------------------------- 179

4.2.3.

Оценка на количественото състояние на подземните води---------------------------------- 184

4.3.

Мониторинг и оценка на състоянието на зоните за защита на водите----------------------- 189

4.3.1.

Мониторингови програми и мрежи при зоните за зашита на водите --------------------- 190

4.3.2.

Оценка на състоянието на зоните за защита на водите --------------------------------------- 191

4.4.

Оценка на ефекта от мерките в ПУРБ 2010 - 2015 г. --------------------------------------------- 192

4.5.

Непълноти и неопределености ------------------------------------------------------------------------- 198

РАЗДЕЛ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 201
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪКА НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 201
5.1.
5.1.1.

Актуализация на целите за опазване на околната среда на повърхностните водни тела 205
Определяне на целите за опазване на околната среда на повърхностните водни тела206

5.1.1.1.
Определяне на цели за опазване на околната среда на повърхностните водни тела за
екологично състояние ---------------------------------------------------------------------------------------------- 206
5.1.1.2.
Определяне на цели за опазване на околната среда на повърхностните водни тела за
химично състояние -------------------------------------------------------------------------------------------------- 208
5.1.2.
Изключения от постигане на целите за опазване на околната среда на повърхностните
водни тела-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 209
5.1.3.
Съгласуване на целите за повърхностните води с управлението на риска от
наводнения ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 214
5.2.
5.2.1.

Актуализация на целите за опазване на околната среда на подземните водни тела ----- 215
Определяне на целите за опазване на околната среда на подземните водни тела ----- 216

5.2.2.
Изключения от постигане на целите за опазване на околната среда на подземните
водни тела-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 217

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

План за управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.)
5.3.

2015

Актуализация на целите за опазване на околната среда на зоните за защита на водите 218

5.3.1.
Актуализация на целите за опазване на околната среда на зоните за защита на водите,
свързани с повърхностните води -------------------------------------------------------------------------------- 218
5.3.2.
Актуализация на целите за опазване на околната среда на зоните за защита на
подземните води: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 221
5.4. Оценка на степента на изпълнение на целите от ПУРБ (2010-2015г.) и анализ на
причините за непостигането им --------------------------------------------------------------------------------- 221
5.4.1.
Изпълнение на целите за опазване на околната среда по отношение на екологичното
състояние--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 224
Изпълнение на целите за опазване на по отношение на химичното състояние -------- 225

5.4.2.

РАЗДЕЛ 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 227
КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОПОЛЗВАНЕТО ----- 227
6.1.

Основните цели и функции на икономическия анализ на водоползването ---------------- 227

6.2.

Икономически анализ на водоползването ----------------------------------------------------------- 228

6.2.1.
Идентифициране на значимите водоползватели по икономически сектори, подсектори
и отрасли в Западнобеломорски район за басейново управление -------------------------------------- 228
Актуализация на икономическата информация от първите ПУРБ на ЗБР -------------- 231

6.2.2.
6.2.2.1.
в ЗБР

Определяне на количествата и дяловете на използваната вода по сектори и отрасли
232

6.2.2.2.

Определяне на иззетата вода по видове доставчици в ЗБР ------------------------------- 238

6.2.2.3.
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 248
6.2.2.4.

Определяне на заустени отпадъчни води по сектори, степен на пречистване ------ 257

За басейна на р. Струма -------------------------------------------------------------------------------------------- 260
За басейна на р. Места---------------------------------------------------------------------------------------------- 261
За басейна на р. Доспат -------------------------------------------------------------------------------------------- 262
Оценка на социалното и икономическото значение на водовземането и заустването 265

6.2.3.
6.2.3.1.

Оценка на социалното и икономическото значение на водовземането --------------- 265

6.2.3.2.

Социално и икономическо значение на заустването --------------------------------------- 267

6.3.

Анализ на тенденциите и прогнозите на водоползването --------------------------------------- 270

6.3.1.

Оценка на демографското и икономическото развитие за периода до 2027г. ---------- 270

6.3.1.1.

Прогноза за демографското развитие ---------------------------------------------------------- 270

6.3.1.2.

Прогноза за динамиката за икономическото развитие ------------------------------------ 272

6.3.1.3.

Прогноза за развитието на доходите на населението -------------------------------------- 272

6.3.1.4.

Прогноза за социалната поносимост на цените на ВиК услугите ---------------------- 274

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

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

2015

6.3.2.
Определяне на тенденциите в развитието на водоснабдяването и потребностите от
вода, включително сценарии за бъдещо развитие към 2021г. ------------------------------------------- 278
6.3.3.
Определяне на предложените мерки и планираните инвестиции за прилагане на
съществуващото законодателство------------------------------------------------------------------------------- 283
Идентифициране на реалистичен, оптимистичен и песимистичен сценарий към 2027 г.
286

6.3.4.
6.4.

Възстановяване на разходите за услуги във водния сектор ------------------------------------ 287

6.4.1
Сравнение на получените резултати за възстановяването на разходите за периода 2008
- 2012 г. с резултатите за периода 2003 - 2007 г. ------------------------------------------------------------ 304
6.4.2
Сравнение на възстановяването на разходите по предложената методология и по
мерките по ПУРБ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 304
РАЗДЕЛ 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 306
КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ---------------------------------------------------------------------- 306
7.1. Преглед на изпълнението на програмите от мерки за постигане на целите за опазване на
околната среда -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 306
7.2. Актуализация на програмите от мерки за постигане на целите за опазване на околната
среда 311
Мерки, свързани с натиск от точкови източници на замърсяване. ------------------------ 314

7.2.1.
7.2.1.1.

Мерки, насочени към заустванията на битови отпадъчни води ------------------------- 314

7.2.1.2.

Мерки, насочени към индустриални източници на замърсяване ----------------------- 315

7.2.2.Мерки свързани с натиск от дифузни източници на замърсяване ------------------------------ 316
7.2.2.1.

Мерки, насочени към селското стопанство --------------------------------------------------- 316

7.2.2.2.

Мерки, насочени към натиска от аквакултури ----------------------------------------------- 316

7.2.3.

Мерки, насочени към хидроморфологичния натиск ------------------------------------------ 317

7.2.4.

Мерки, насочени към зоните за защита на водите --------------------------------------------- 317

7.2.4.1.

Мерки, насочени към зоните за защита на питейните води ------------------------------ 317

7.2.4.2.
Мерки за опазване на зоните зазащита по Натура 2000 и защитените територии, за
които водите са важен фактор------------------------------------------------------------------------------------ 317
7.3. Мерки в ПУРБ, имащи значение за постигане на целите в ПУРН - преглед на
планираните мерки в ПУРБ --------------------------------------------------------------------------------------- 318
7.4.

Мерки, свързани с адаптация към климатичните промени ------------------------------------- 319

7.5.

Климатична проверка на програмата от мерки.---------------------------------------------------- 319

7.6.

Икономически анализ на ПоМ – предстои да бъде направен. --------------------------------- 319

7.6.1.

Анализ на икономическата ефективност на програмата от мерки------------------------- 320

7.6.2.

Инвестиционен анализ--------------------------------------------------------------------------------- 320

7.6.3.

Институционален анализ------------------------------------------------------------------------------ 320

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

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

2015

РАЗДЕЛ 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 323
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 ------------------------------------------------------------------------------------ 323
8.1. Оперативни програми, национални планове, програми, стратегии ------------------------------ 324
8.2. Регионални стратегически документи-------------------------------------------------------------------- 324
8.3. Областни стратегии, планове и програми --------------------------------------------------------------- 324
8.4. Общински стратегии, планове и програми -------------------------------------------------------------- 324
8.5. Планове за управление на защитени територии и защитените зони ----------------------------- 324
8.6. обобщен регистър на всички планове и програми в обхвата на Западнобеломорски район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3245
РАЗДЕЛ 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 326
СПИСЪК НА МЕРКИТЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПОСТИГНАТИТЕ
РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ИЗМЕНЕНИЯ НА
ПЛАНА (КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА) ----------------------------------------------- 326
9.1. Нормативни изисквания и основания за участие на обществеността в изготвянето на ПУРБ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 326
9.2. Информиране на обществеността и консултации по Плана ---------------------------------------- 327
9.3. Предприети действия за информиране на обществеността----------------------------------------- 328
9.3.1. Басейнови съвети -------------------------------------------------------------------------------------------- 329
9.3.2. Актуализирана информация на интернет – страницата http://www.wabd.bg: --------------- 329
9.3.3. Инициативи, работни срещи и консултации със заинтересованите страни, обществени
обсъждания: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 330
9.3.4 Анкети ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 331
9.4. Инициативи с различни целеви групи -------------------------------------------------------------------- 331
9.5. Тематични работни срещи ----------------------------------------------------------------------------------- 332
9.6. Медии ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 332
9.7. Полезни практики в сферата на обществените консултации--------------------------------------- 332
9.8. Изменение на Плана за управление на речните басейни след обществените консултации чл. 168в, ал. 3 от ЗВ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 333
9.9. Съгласуване на обществените консултации с разработването на Плана за управление на
риска от наводнения ------------------------------------------------------------------------------------------------ 333
РАЗДЕЛ 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 334
ТРАНСГРАНИЧНА КООРДИНАЦИЯ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАН ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 2016 – 2021 Г. В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ --------------------------------------------------------------- 334
10.1. Координация в рамките на Западнобеломорски район за басейново управление ---------- 335

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

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

2015

РАЗДЕЛ 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 344
КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ –
НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС --------------------------------------------------------------------------------- 344
11.1.

Управление на водите на национално ниво------------------------------------------------------ 344

11.2.

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) ------------------------------------------ 346

11.3.
Министерството на околната среда и водите, чрез изпълнителния Директор на
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) -------------------------------------------------------- 348
11.4.
Министерството на околната среда и водите, чрез регионалните инспекции по
околната среда и водите в границите на териториалния им обхват (РИОСВ) ---------------------- 349
11.5.
Министърът на околната среда и водите. чрез Директорите на дирекциите на
националните паркове в границите на територията на националния парк -------------------------- 351
11.6.

Управление на водите на басейново ниво -------------------------------------------------------- 352

11.7.

Директорът на басейнова дирекция „Западнобеломорски район”: ------------------------ 354

11.8.

Министърът на здравеопазването ------------------------------------------------------------------ 357

РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359
ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ И ДАННИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА - 359
12.1.

ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ ------------------------------------------------------------------------------------- 359

12.1.1.
По отношение на мерките, свързани със законодателството и прилагането на
нормативните актове и международни ангажименти в областта на водите ------------------------- 359
12.1.2.
По отношение прилагането на ПУРБ и управлението на водите в
Западнобеломорски район----------------------------------------------------------------------------------------- 359
12.2.
Процедури за получаване на документация и информация за програмите от мерки и
данните от мониторинга ------------------------------------------------------------------------------------------- 360

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

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

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

2015

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

2015

ВЪВЕДЕНИЕ:
Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) в Западнобеломорски район
2016-2021г. е разработен на основание чл. 157, ал.1 и чл.159 от Закона за водите.
Същият е актуализиран вариант на ПУРБ (2010-2015г.) и и се отнася за втория планов
период 2016-2021г.
Актуализираният план не само обобщава, а надгражда и доразвива резултатите
от дейностите в първия планов период за постигане на добро екологично състояние на
водните тела в Западнобеломорски район.
ПУРБ (2016-2021г.) е изготвен въз основа на национални подходи и
методологии, съответстващи на европейското законодателство в областта на водите.
Приложени са по-обхватни и задълбочени подходи за анализ и оценка, в по-голямата си
част резултат от научно-приложни разработки, извършена е промяна в типологията на
повърхностните води, валидирани са референтни условия, въведена е нова
класификационна система за оценка на екологичното състояние на повърхностните
води, актуализирани са границите и характеристиките на повърхностните и подземните
водни тела в ЗБР.
Целта на плана е да осигури рамка за съхранение и подобряване на водните
тела, като в него е отделено особено внимание на зоните с особен статут, които се
нуждаят от специална защита.
Ключов компонент на ПУРБ представлява анализа на значимия натиск и
въздействие върху водните тела, които насочват към идентифициране на специфични
екологични проблеми и техния произход, водещи до непостигането на екологичните
цели. В съответствие с Рамковата директива за водите са определени водни тела в
изключения от достигане на добро екологично и химично състояние/потенциал за
повърхностните води и от достигане на добро количествено/химично състояние за
подземни води.
Програмата от мерки за втория планов период е основана на прегледа на
изпълнението на предходната, на анализ на състоянието на водните тела, на значимия
натиск и неговото въздействие върху водните ресурси. Тя предлага набор от мерки за
всяко водно тяло с цел постигане или поддържане на доброто му състояние. Където
липсват данни се предвиждат изследвания за проучване и/или потвърждаване на
причините за недостигане на добро състояние и определяне на подходящи действия за
справянето с тях. В ПУРБ (2016-2021) значително внимание е отделено на
икономическия анализ на водоползването, което оказва директно въздействие върху
състоянието на ВТ.
По време на изготвянетото на плана, бяха установен някои неопределености по
отношение на конкретна информация.
Основните проблеми, пред които се изправихме по време на актуализацията на
ПУРБ бяха:
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липса
или
непълни
мониторингови
данни
(количествена,
хидроморфологична, екологична и хидробиологична информация) за
някои водни тела;
недостатъчно активно
сътрудничество и взаимодействие между
националните институции, включени в управлението и мониторинга на
водните ресурси;
невъзможност за използване на резултати от неприключили научноприложни разработки;
все още недостатъчен опит в разработването на ПУРБ, въпреки
повишената компетентност,
необходимост от повишаване на
административния капацитет на експертите, работещи в областта на
управлението на водите, и т.н.
Някои от тези проблеми са частично решени и отразени в настоящия
план.
Основните стъпки при актуализацията на плана са представени на фигура 1.1.
Фигура 1.1
Характеризиране/
определяне на водните
тела е, ключовия
натиск и неговото
въздействие

Преглед на
шестгодишния
цикъл

Определяне на
екологични цели и
поставяне на срокове
за постигането им

Определяне на действия
за постигане на целитеПрограма от мерки

Наблюдение на
изпълнението на
действията и постигнатите
резултати
Прилагане на
Програмата от
мерки

Обобщаване на
събраната
информация в План
за управление на
речните басейни

Този план дава ясен сигнал на всички водоползватели, които използват и влияят
на водите за действията и мерките, които те трябва да предприемат, за да се гарантира
осигуряването на води с необходимото количество и с достатъчно добро качество за
живот, както и за социално-икономическото развитие в Западнобеломорски район.
ПУРБ е документ, които засяга интересите на широк кръг водоползватели,
граждани, инвеститори и неправителствени организации, оказва влияние върху
изготвянето на планове и програми на други ведомства и институции. С цел
осигуряване прозрачност при управлението на водните ресурси, разбиране на неговите
цели и възможност за ефективното му прилагане, от изключително значение е проекът
на ПУРБ да бъде предоставен на вниманието на заинтересованите страни и широката
общественост за запознаване, обсъждане и предложения в шестмесечен срок от датата
на публикуването му. Активното участие на обществото и заинтересованите страни в
този процес ще допринесе за неговото прецизиране и ще гарантира съпричастност и
споделена отговорност към проблемите в управлението на водите и тяхното решаване.
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Списък със съкращенията:
АИБИ
АФПД
БАБХ
БАН
БВП
БД
БДДР
БДЗБР
БДИБР
БДС
БЕК
БОВ
БПК
БПС
БС
БУ
БФБ
ВЕИ
ВЕЦ
ВИ
ВиК
ВС
ВТ
ГИС
ГК
ГКМ
ГПСОВ
ДЕП
ДЕС
ДЗК
ДЗП
ДН
ДНП
ДР
е.ж.
ЕК
ЕО
ЕП
ЕРИПЗ
ЕС
ЕСИФ
ЗБР
ЗБРБУВ
ЗВ
ЗДОИ
ЗЗ
ЗЗБ
ЗЗВ

Адаптиран ирландски биотичен индекс
Административни, финансови и правни дейности
Българска агенция по безопасност на храните
Българска академия на науките
Брутен вътрешен продукт
Басейнова дирекция
Басейнова дирекция Дунавски район
Басейнова дирекция Западнобеломорски район
Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Брутна добавена стойност
Биологични елементи за качество
Битови отпадъчни води
Биологична потребност от кислород
Благоприятно природозащитно състояние
Басейнов съвет
Басейново управление
Българска Фондация Биоразнообразие
Възобновяеми енергийни източници
Водноелектрическа централа
Възобновяеми източници
Водоснабдяване и канализация
Воден сектор
Водно тяло
Географска информационна система
Градска канализация
Градска канализационна мрежа
Градска пречиствателна станция за отпадъчни води
Добър екологичен потенциал
Добро екологично състояние
Държавен здравен контрол
Добри земеделски практики
Директива за наводненията
Дирекция национален парк
Дунавски район
Еквивалент жители
Европейска комисия
Европейска общност
Екологичен потенциал
Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители
Европейски съюз
Европейски структурни инвестиционни фондове
Западнобеломорски район
Западнобеломорски район за басейново управление на водите
Закон за водите
Закон за достъп до обществена информация
Зона за защита
Закон за защита при бедствия
Зона за защита на водите

3

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

2015

План за управление на речните басейни на ЗБР (2016 - 2021 г.)
ЗЗР
ЗЗТ
ЗОИК
ЗООС
ЗОПОЕЩ
ЗРА
ЗРР
ЗС
ЗТ
ЗУО
ИАОС
ИАРА
ИБР
ИВТ
ИЗП
ИКТ
ИПП
ИСПА
КЕИ
КР
КС
ЛПСОВ
м.
МВЕЦ
МВР
МЕ
МЕИ
МЕП
МЗХ
ММС
МОСВ
МП
МРР
МРРБ
МРРК
МС
МСИ
МТ
МТИТС
МТСП
НИМХ
ННС
НОИ
НП
НПДЕВИ
НПО
НПР БГ
НПУО
НСИ
НСМОС

2015

Закон за защита на растенията
Закон за защитените територии
Закон за ограничаване изменението на климата
Закон за опазване на околната среда
Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
Закон за рибарство и аквакултури
Закон за регионалното развитие
Заинтересовани страни
Защитена територия
Закон за управление на отпадъците
Изпълнителна агенция околна среда
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Източнобеломорски район
Изкуствено водно тяло
Използвана земеделска площ
Информационно-комуникационни технологии
Инструмент за предприсъединителна помощ
Инструмент за структурни политики за предприсъединяване
Каптиран естествен извор
Комплексно разрешително
Канализационна система
Локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води
Местност
Малка водноелектрическа централа
Министерство на вътрешните работи
Министерство на енергетиката
Министерство за европейска интеграция
Максимален екологичен потенциал
Министерство на земеделието и храните
Министерството на местното самоуправление
Министерство на околната среда и водите
Пункт за мониторинг
Министерство на регионалното развитие
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Министерство на регионалното развитие и конкурентоспособността
Министерски съвет
Миячна сортировъчна инсталация
Министерство на туризма
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на труда и социалната политика
Национален институт по метеорология и хидрология
Нетната настояща стойност
Национален осигурителен институт
Национален парк
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
Неправителствена организация
Национална програма за развитие: България
Националният план за управление на отпадъците
Национален статистически институт
Националната система за мониторинг на околната среда
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НСРГСРБ
НСРР
НСУРВС
НУЗ
НЦОЗА
ОВ
ООН
ОП
ОПОС
ОС
ОСВ
ОСР
п.п.
ПАВ
ПАН
ПБВ
ПВ
ПВТ
ПОВ
ПоМ
ПОРН
ПП
ПРЗ
ПрС
ПРСР
ПС
ПСОВ
ПСПВ
ПУДООС
ПУРБ
ПУРН
РВ
РГП
РДВ
РДМС
РЗИ
РЗПРН
РИОСВ
РКОНИК
РЛ
РПР
РС
РУГ
СГС
СК
СКОС
СМВТ
СМПВТ
СОЗ
СПСОВ
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Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България
Националната стратегия за регионално развитие
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор
Нитратно уязвими зони
Национален център за обществено здраве и анализи
Отпадъчни води
Организация на обединените нации
Оперативна програма
Оперативна програма”Околна среда”
Околна среда
Околна среда и води
Областна стратегия за развитие
Процентен пункт
Полиароматни въглеводороди
Мрежа от защитени територии
Питейно-битово водоснабдяване
Приоритетни вещества
Подземно водно тяло
Промишлени отпадъчни води
Програма от мерки
Предварителна оценка на риска от наводнения
Природен парк
Препарати за растителна защита
Природозащитен статус
Програма за развитие на селските райони
Прагови стойности
Пречиствателна станция за отпадъчни води
Пречиствателна станция за питейни води
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
План за управление на речните басейни
План за управление на риска от наводнения
Речно водохващане
Регионален генерален план
Рамкова директива за водите
Рамкова директива морска стратегия
Регионална здравна инспекция
Райони със значителен потенциален риск от наводнения
Регионална инспекция по околна среда и води
Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата
Регионална лаборатория
Регионален план за развитие
Релевантна стойност
Регионално управление на горите
Средногодишни системи
Стандарти за качество
Стандарти за качество на околната среда
Силномодифицирано водно тяло
Силномодифицирано повърхностно водно тяло
Санитарно - охранителна зона
Самостоятелна пречиствателна станция за отпадъчни води

5

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

План за управление на речните басейни на ЗБР (2016 - 2021 г.)
ТГС
ТЕЦ
ТМСИ
УОЗ
ХГС
ХМС
ХПК
ШК
ЮЗУ
ЮЦР
EEA
IPPC
ОECD
JICA
WEI+

Трансгранично сътрудничество
Топлоелектрическа централа
Трошачно-миячна сортировъчна инсталация
Устойчиви органични замърсители
Хидрогеоложките системи
Хидрометрична станция
Химична потребност от кислород
Шахтов кладенец
Югозападен университет
Южен централен район
Европейската агенция за околна среда
Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
Организацията на икономическо сътрудничество и развитие
Японска агенция за международно сътрудничество
Експлоатационен воден индекс
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