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РАЗДЕЛ 3
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА
ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ

РЕГИСТЪРА

НА

ЗОНИТЕ

ЗА

Раздел 3 на Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски
район (2016 – 2021г.) се разработва в съответствие с изискванията на чл. 6 от
Директива 2000/60/ЕС, транспонирани в Глава Десета „Управление на водите”, раздел
VI „Планове за управление на речните басейни”, чл. 157, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
и съдържа списък и карти на зоните за защита.
Съгласно разпоредбите на чл. 6 от Рамковата директива на водите се изисква от
държавите членки на ЕС да осигурят изготвянето на регистри за всички зони за
защита на водите в границите на всеки отделен район за басейново управление, които
се преразглеждат и актуализират на всеки 6 години.
Изискванията на чл. 6 от РДВ са транспонирани в чл. 119а, ал. 1 от Закона за
водите, регламентиращ следните зони за защита на водите:
територията на водосбора на повърхностните водни тела и земната
повърхност над подземните водни тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2;
водните 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;
зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи,
включително:
- уязвими зони;
- чувствителни зони;
зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни
организми;
защитените територии и зони, 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.
Определянето и актуализирането на регистрите на видовете зони за защита на
водите в Западнобеломорски район за басейново управление е извършено с цел
представяне на местоположението и гарантиране опазването на териториите, които се
нуждаят от специална защита за поддържане на качеството на водите в тях и
предотвратяване на влошаването им. В процеса на работа са отчетени различията на
тези зони по отношение на целите, функциите и предназначението на въпросните
територии, които определят различни нива на защита и възможности за използването
им. Това обстоятелство е от съществено значение за балансиране между понякога
конфронтиращи се дейности – по опазване на околната среда и по развитие на
регионалния бизнес, и местни инициативи.
В съответствие с чл. 119а, ал. 2 от ЗВ, в този раздел са представени:
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зоните за защита на водите в териториалния обхват на
Западнобеломорски район, определени и актуализирани съгласно съгласувани и
утвърдени на национално ниво подходи – „Подход за определяне/актуализиране на
зони за защита на водите и техните екологични цели, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1-4
от Закона за водите”21 и „Критерии и подходи за определяне на зони за защита на
водите и техните цели, свързани с водозависими видове и местообитания”22;
кратък преглед на регистрите на зоните за защита на водите в
Западнобеломорски район, който включва карти, на които е посочено
местоположението на зоните и основанието, съгласно което са обявени като такива.
3.1. Зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване (ПБВ)
Опазването на водите, предназначени за ПБВ се осъществява чрез определяне на
зони за защита на питейните води, които включват територията на водосбора на
повърхностните водни тела и земната повърхност над подземните водни тела по
чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за водите.
3.1.1. Зони за защита на повърхностните води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване
В ПУРБ (2010 – 2015 г.) не са определяни като зони за защита на водите
самостоятелни повърхностни водни тела за питейно-битово водоснабдяване. Този
пропуск е коригиран с актуализирането на ПУРБ и в частност на регистъра на зоните
за защита на водите в ПУРБ за втория планов период.
В настоящия ПУРБ процесът по определяне на границите на зоните за защита
на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води е
синхронизиран с процеса на определяне на границите на повърхностните водни тела в
ЗБР. Анализирана е наличната информация за водовземане от повърхностни води за
питейно-битови цели на територията на Западнобеломорски район. Като резултат са
очертани водни тела, във водосбора на които попадат едно или повече водохващания
от повърхностни води. Водосборът на водно тяло, което представлява „язовир”,
предназначен за ПБВ е очертан по регламентираната граница на пояс III на
определената му санитарно-охранителна зона.
В резултат от прилагане на този подход в Западнобеломорски район за
басейново управление са определени 63 броя повърхностни питейни тела,
представляващи зони за защита - Карта 3.1.а . От тях 60 бр. са повърхностни водни
тела категория „река“ и 3 бр. са повърхностни водни тела категория „езеро“. Обобщена
информация за разпределение на зоните по поречия и водосборната им площ е
представена в таблица № 3.1.а.

21
22

- http://www5.moew.government.bg/?page_id=50135
- http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/SWB_ZZV_celi_Natura_2000_ZT.pdf
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Таблица № 3.1.а.
Зони за защита на
повърхностни води,
предназначени за ПБВ,
брой

Поречие

Водосборна площ на
Зони за защита на
повърхностни води
предназначени за ПБВ,
km2

Струма

44

741,04

Места

16

175,50

Доспат

3

102,53

Общо

63

1 019,08

Фигура № 3.1.а. Разпределение на зоните за защита на повърхностни води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване по поречия
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Фигура № 3.1.б. Зони за защита на повърхностните води, предназначени за
питейно водоснабдяване в ЗБР
Площно разпределение на зони за защита на
повърхностни води, предназначени за питейнобитово водоснабдяване в ЗБР
Площ в ЗБР извън зони за
защита на повърхностни
води, предназначени за
питейно водоснабдяване

9%

91%

Площ в ЗБР, определена
като зони за защита на
повърхностни води,
предназначени за питейно
водоснабдяване

Фигура № 3.1.в. Зони за защита на повърхностни води, предназначени за питейно
водоснабдяване, определени като водни тела
Брой повърхностни водни тела, определени като зони за
защита на повърхностни води, предназначени за
питейно водоснабдяване в ЗБР, % от общия брой
повърхностни тела
Брой повърхностни тела,
които не са зони за защита
на повърхностни води,
предназначени за питейно
водоснабдяване

34%
66%

Брой повърхностни тела,
които са зони за защита на
повърхностни води,
предназначени за питейно
водоснабдяване

Регистърът на зоните за защита на повърхностни води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване е представен в Приложение 3.1.а.
3.1.2. Зони за защита на подземни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване
В ПУРБ (2010 – 2015 г.) като зони за защита на подземни води, предназначени за
ПБВ са идентифицирани 32 броя подземни водни тела от всички 39 подземни водни
тела в териториалния обхват на Западнобеломорски район. Само 7 броя тела не са
използвани за питейни цели.
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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 Карта 3.1.б и Приложение 3.1.б.
Фигура № 3.1.г. Зони за защита на подземните води, предназначени за питейно
водоснабдяване, определени като водни тела

Зоните за защита на подземни води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване за ЗБР на БУ, %
Брой подземни водни тела,
които са зони за защита на
подземни водни тела,
предназначени за питейно
водоснабдяване

11%

89%

Брой подземни водни тела,
които не са зони за защита
на подземни водни тела,
предназначени за питейно
водоснабдяване

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
С измененията в разпоредбите на чл. 119а, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, считано
от юли 2015г. се променя наименованието и се разширява обхвата на зоните за защита
на водите, които от „зони с води за къпане“ се определят на „водни тела, определени
като води за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за
къпане“.
В ПУРБ (2010 – 2015 г.) няма определени зони за къпане в териториалния обхват
на Западнобеломорски район на басейново управление. Това обстоятелство не се
променя и с прилагането на критериите, описани в „Подход за
определяне/актуализиране на зони за защита на водите и техните екологични цели,
съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1- 4 от Закона за водите” в ПУРБ (2016 – 2021 г.).
В ЗБР не са определени зони за отдих и/или водни спортове, в съответствие с
влезлите в сила промени на Закона за водите, считано от юли 2015г.
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3.3. Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи уязвими зони и чувствителни зони
Чувствителните и уязвими зони са територии, обявени за защитени, поради
обстоятелството, че водните тела в тези зони са чувствителни към влиянието на
хранителни съставки - биогенни елементи (основно азот и фосфор) във водата.
3.3.1. Нитратно уязвими зони
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
повърхностните и 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/l), 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.
Към момента на разработване на първия ПУРБ (2010 – 2015 г.), в сила е
Заповед №РД-795/10.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите, с която в
териториалния обхват на Западнобеломорски район за басейново управление няма
обявени уязвими зони.
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
ОСВ за обявяване на нитратно уязвимите зони23 и критериите описани в „Подход за
определяне/актуализиране на зони за защита на водите и техните екологични цели,
съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1-4 от Закона за водите”. В приложение № 124 на заповедта 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 - BG4000000Q001 – Порови води в Кватернер Струмешница и
BG4000000N011 - Порови води в Неоген Струмешница, и 1 брой повърхностно водно
тяло - BG4ST400R1072 - р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане
в р. Струма. В приложение №2 25 и приложение №3 26 са представени съответно
териториите на общините или части от тях в обхвата на уязвимата зона по надморска
височина и карта на зоната.
В Приложение 3.3.1.а е представен регистърът на нитратно уязвимите зони, а на
Карта 3.3.1.а са визуализирани.
23

25
26
24

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/IVodi/Nitrai/Zapoved.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/IVodi/Nitrai/Prilozenie_1.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/IVodi/Nitrai/Prilozhenie_2.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/IVodi/Nitrai/Prilozhenie_3.pdf
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3.3.2. Чувствителни зони
Определянето на чувствителни зони е регламентирано в 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.
Министърът на ОСВ със заповед определя списък на чувствителните зони в
съответствие с критериите, посочени в Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 от същата
наредба.
Към заустваните в чувствителни зони отпадъчни води се прилагат допълнителни
изисквания за пречистване с цел да се предотврати еутрофикацията на водните тела,
разположени в тези територии. Необходимо е осигуряване на биологично пречистване
и отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор до съответните концентрации,
регламентирани в Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. 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.
Към момента на разработване на първия ПУРБ (2010 – 2015 г.) е в сила Заповед
№РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, с която в
териториалния обхват на Западнобеломорски район за басейново управление за
чувствителни зони са определени 9 участъка от повърхностни водни тела, всичките в
поречието на р. Струма.
Актуализация на регистъра на чувствителните зони в Западнобеломорски район
не е извършвана поради факта, че заповедта на Министърът на ОСВ за тяхното
определяне не е изменяна от 2003 г.
На фигура № 3.3.2.а. е представено процентното съотношение на заеманата площ от
чувствителните зони в териториалния обхват на ЗБР.
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Фигура № 3.3.2.а.
Площ на чувствителни зони в ЗБР, %

Зони, които не са
чувствителни

18%
82%

Чувствителни зони

В Приложение 3.3.2.а е представен регистърът на чувствителните зони, а на
Карта 3.3.2.а са визуализирани.
3.4.
организми

Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни

Определянето на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други
водни организми се извършва съгласно изискванията на Закона за рибарство и
аквакултури (ЗРА) и Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за
рибовъдство и за развъждане на черупкови организми.
Във връзка с идентифицирането на зони за опазване на стопански ценни видове
риби и други водни организми, Министърът на околната среда и водите през 2012 г.
утвърждава Списък на стопански ценни видове риби и други водни организми. В него
за териториалния обхват на Западнобеломорски район за басейново управление няма
определени стопански ценни видове риби и други водни организми, респективно не са
обявени зони за защитата им.
През първия планов период 2010 – 2015 г. също не са били определени такива
зони.
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
В съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на
естествените местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива
за местообитанията или хабитатите) и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на
дивите птици (наричана накратко Директива за птиците), транспонирани в Закона за
защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, в ПУРБ (2010 – 2015 г.)
са определени конкретни зони за защита в териториалния обхват на
Западнобеломорски район за басейново управление, както следва:
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. Защитената територия е предназначена за опазване на биологичното
разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на
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характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Съгласно
Закона за защитените територии, същите 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:
•
защитените зони за птици са географски обособени територии,
обявени съгласно Директивата за опазване на дивите птици с цел опазване на
видовете, които изискват специални природозащитни мерки за техните
местообитания на територията на ЕС. Те се обявяват за видове, които са
застрашени от изчезване, уязвими от промените на местообитанията им,
редки или поради спецификата на местообитанията им, изискват особено
внимание и по тази причина са включени в Приложение 1 на Директивата.
Също така защитени зони се обявяват за мигриращите видове, които не са
включени в Приложение 1;
•
защитените зони за местообитания са географски обособени
територии, определени от страните членки съгласно Директивата за
местообитанията, в които се провеждат действия за опазване и
възстановяване на благоприятния природозащитен статус на природните
местообитания и/или на видовете, за които зоните са определени. Защитени
зони се обявяват за застрашените на територията на ЕС местообитания. Те са
описани в Приложение 1 на Директивата.
Актуализация на регистрите на 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, е извършена въз основа на
подход „Критерии и подходи за определяне на зони за защита на водите и техните
цели, свързани с водозависими видове и местообитания”. Използвана е информация от:
Регистър на защитените територии и защитените зони в България27;
Информационна система за защитени зони от екологичната мрежа Натура
28
2000 ;
Проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I", по приоритетна ос 3 на Оперативната
програма „Околна среда 2007 – 2013г.“ 29.
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 е извършена следната
промяна: от общо 42 броя при определянето им в ПУРБ 2010 – 2015 г. на 44 броя за
втория планов период.
27

http://eea.government.bg/zpo/bg/
http://natura2000.moew.government.bg/
29
http://ope.moew.government.bg/bg/projects/projectdetail/cid/10/id/207?active=1
28
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Четири броя зони са защитени зони и по двете директиви.
Защитените зони от Националната екологична мрежа Натура 2000 за опазване на
типовете природни местообитания и местообитания на видовете растения и животни
(без птици) – при актуализацията се запазва първоначално определения брой от 25
зони за местообитания, определени в първия ПУРБ. (Карта 3.5.а и Приложение 3.5.а);
Защитените зони от Националната екологична мрежа Натура 2000 за опазване на
местообитания на птици и на територии, в които по време на размножаване, линеене,
зимуване или миграция се струпват значителни количества птици – при
актуализацията на регистъра са идентифицирани 19 зони за птици в ПУРБ (20162021) при определени 17 броя в ПУРБ (2010-2015). Същото произтича от
обстоятелството, че в периода на действие на първия план са определени две нови
зони за опазване на дивите птици – ЗЗ „Пирин буфер”, обявена със Заповед №РД352/11.04.2013г. и ЗЗ „Рилски манастир”, обявена със Заповед №РД-886/25.11.2013г.,
които са включени в регистъра.
Всички 19 зони за опазване на птиците са представени на Карта 3.5.б и
Приложение 3.5.б.
Зоните за защита на птиците по НАТУРА 2000 са с обща площ 5273 km2, което е 44 %
от площта на ЗБР. 64 % от площта на басейна или 5635 km2 представляват зоните за
защита на природните местообитания по НАТУРА 2000, за които поддръжката или
подобряването на състоянието на водите са важен фактор за опазването им.
Фигура № 3.5.а. Площ на защитени зони Натура 2000 за местообитанията в
ЗБР
Зони за опазване на природни местообитания и
местообитания на видовете растения и животни/без
птици/, %

36%

64%

Площ в ЗБР, в която
няма защитени зони по
директивата за
местообитания
Площ в ЗБР, в която има
защитени зони по
директивата за
местообитания
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Фигура № 3.5.б. Площ на защитени зони Натура 2000 за птици в ЗБР
Зони за опазване на местообитания на птици, %

44%
56%

Площ в ЗБР, в която
няма защитени зони по
директивата за птиците
Площ в ЗБР, в която има
защитени зони по
директивата за птиците

Фигура № 3.5.в. Площ на защитени зони по Закона за защитените територии
в ЗБР

Защитени територии в ЗБР

ЗТ с установени водозависими местообитания и видове
ЗТ, в които не са установени водозависими местообитания и видове

По аналогичен начин е актуализиран и регистъра на защитените територии
съгласно Закона за защитените територии.
Използвана е актуална информация от регистъра на защитените територии за
цялата страна30, допълнена с информация, получена от дирекция „НСЗП“ на МОСВ, в
хода на провеждане на процедурата по Екологична оценка и оценка за съвместимост на
проекта на ПУРБ на ЗБР (2016-2021).
30

http://pdbase.government.bg/zpo/bg/result1.jsp

178

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

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

2016

В настоящия момент в териториалния обхват на Басейнова Дирекция
„Западнобеломорски район“ по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ)
попадат 96 броя защитени територии. От тях 83 броя са зони за защита, в които
поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за
тяхното опазване, разпределени както следва: 2 национални парка, 3 природни парка,
12 резервата, 4 поддържани резервата, 21 природни забележителности и 41 защитени
местности.
Целта за обявяване на тези ЗТ е опазване на видове или местообитания, които са
свързани с води. Актуализираният регистър е представен в Приложение 3.5.в и Карта
3.5.в.
За сравнение в ПУРБ на ЗБР (2010-2015г.) са били определени 70 броя защитени
територии, от които 2 национални парка, 3 природни парка, 11 резервата, 4 поддържани
резервата, 31 природни забележителности и 19 защитени местности.
Причините за промяната на броя на тези зони за защита в настоящия ПУРБ е
използваната актуализирана информация за броя на защитените територии в
териториалния обхват на ЗБР, както и прилагането на единен национален подход,
съгласно който не във всички ЗТ са идентифицирани местообитания и биологични
видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен
фактор за тяхното опазване. Границите на зоните за защита на водите, по смисъла на
чл. 119а, ал 1, т. 5 от ЗВ, се определят според границите на Защитените зони от НЕМ
Натура 2000, съгласно публикуваната актуална информация на интернет страницата на
Информационната система на Защитените зони от Националната екологична мрежа
Натура 2000, вкл. заповедите за обявяване на ЗЗ.
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