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РАЗДЕЛ 7
КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА
Раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски
район (2016-2021г.) е разработен в съответствие с изискванията на чл. 11 от Директива
2000/60/ЕС, транспонирани в Глава Х “Управление на водите”, раздел V “Програми от
мерки за опазване и възстановяване на водите”; раздел VI „Планове за управление на
речните басейни”, чл. 157, ал. 1, т.8; чл. 159 ал.2 т.3 и т.4; Глава IX „Защита от вредното
въздействие на водите”, Раздел IV „Планове за управление на риска от наводнения”,
Чл.146 к ал.1 т.4 от Закона за водите и съдържа кратък преглед на програми от мерки за
постигане на целите за опазване на околната среда.
Механизмът, чрез който се планира да се постигнат заложените цели е
адаптиране и прилагане на конкретна Програма от мерки за Западнобеломорски район.
Съгласно изискванията на чл.156 р, ал.1 от Закона за водите, Програмата от
мерки на ЗБР се разработва в рамките на ПУРБ и съгласно ал. 2 на същия член се
преразглежда и според резултатите се актуализира на всеки 6 години.Член 11 от РДВ и
чл.156 н от Закона за водите определя типовете мерки, които трябва да бъдат включени
в ПУРБ на ЗБР. Това са основни мерки и, където е необходимо и допълващи мерки.
Целта на актуализацията на програмата от мерки е на база на наличната
информация и натрупания експертен опит да се преразгледат неизпълнените и да се
определят нови мерки, които приложени към съответните водни тела да доведат до
осигуряване на постигането на качествените екологични стандарти за водата.
Независимо, че мерките се разписват от БД „ЗБР”, голям процент от тях са
част от други секторни политики, които имат различни цели и ползват други средства.
С Програмата от мерки се засягат широк кръг от водоползватели, обществени
институции, частни инвеститори, общини, неправителствени организации и др.,
попадащи в териториалния обхват на ЗБР.
В тази връзка БД „ЗБР“ осигурява публичен достъп до разработената Програма
от мерки, както и провежда задължителни обществени консултации в
законоустановения срок със заинтересованите страни, засегнати от нейното
реализиране. В процеса на обществените консултации се изслушват и обсъждат
различни мнения, както и се провежда конструктивен диалог с цел:
да бъдат изяснени усилията, които се изискват от всички органи и институции
за подобряване на състоянието на водните тела, с оглед на постигане на
екологичните качествени стандарти;
да бъде разяснена ролята на съответните отговорни институции и същите да
бъдат въвлечени в процеса по изпълнението на заложените мерки.
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7.1. Преглед на изпълнението на програмите от мерки за постигане на
целите за опазване на околната среда
Прегледът на изпълнението на програмите от мерки се извършва в съответствие
с чл. 159, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за водите и съдържа списък на мерките, предвидени
в предходния план, които не са били предприети, и обяснение за причините за това.
Целта е бъде надградена и прецизирана Програмата от мерки (2016-2021г.). На фигура
№ 7.1. е представен процеса на изготвяне на актуализирана Програмата от мерки.
Фигура № 7.1.

В ПоМ на ПУРБ (2010-2015) за Западнобеломорски район е възприет
минималистичен подход, като са включени главно основни мерки, които трябва да
бъдат изпълнени в първия планов период. Тези мерки са свързани с изпълнението на
изискванията на Директивата за градските пречиствателни станции за отпадъчни води
91/271/ЕС за изграждане на канализации и осигуряване на подходящо пречистване за
всички населени места над 2000 е.ж. до 2014 г. Планирани са ограничен брой
допълващи
мерки, които не са разписани по отделни водни тела предвид
недостатъчната информация и ниската достоверност на оценките за състоянието на
водните тела. Този недостатък е преодолян при разписването на Програмата от мерки в
настоящия план.
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7.1.1. Обща информация за изпълнението на ПоМ на ПУРБ (2010-2015)
Преобладаващата част от нестартиралите мерки в Западнобеломорски район са
основни мерки, представляващи инвестиционни проекти, свързани с изграждане на
канализационни системи (ГПСОВ и канализационни мрежи) за агломерации над 2 000
е.ж. като единствената причина за неизпълнението им е забавено или неосигурено
финансиране.
По-голяма част от нестартиралите мерки са прехвърлени за изпълнение в ПУРБ
на ЗБР за втория планов период (ПУРБ 2: 2016-2021).
Проблемът с осигуряването на финансиране остава на дневен ред и за новия
шестгодишен период с оглед на обстоятелството, че от всички ВиК оператори, които
попадат в териториалния обхват на ЗБР (изцяло или частично), само два са
консолидирани („ВиК“ ООД гр. Перник и „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян), т.е. с гарантиран
достъп до финансиране по линия на ОПОС 2014-2021 г.
Голяма част от стартиралите и изпълнени мерки в първия планов период са
административни, които 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 под
законови нормативни актове. Същите са свързани основно с: процедури по издаване,
изменение и/или продължаване срока на действие на издадените разрешителни за
ползване и/или водовземане, по реда на ЗВ; поддържане на регистри по реда на ЗВ;
учредяване на СОЗ; контролна дейност върху издадените разрешителни и др.
Данните относно изпълнението на планираните в ПУРБ (2010-2015) мерки се
събират и обобщават в Басейнова дирекция “ЗБР” чрез:
ежегодно директно запитване на отговорните институции за прилагането
на конкретни планирани мерки;
събрана, обобщената и преработена информация през 2012г. за
стартиралите проекти от възможно най-широк кръг от институции.
Изпълнението е оценено в следните степени: мярката не е стартирала;
мярката е планирана; мярката е в процес на изпълнение; мярката е
изпълнена изцяло;
постъпили за разглеждане инвестиционни предложения, за които е
необходимо да се изготви оценка на допустимостта им с ПУРБ в рамките
на процедури по ОВОС, ЕС и ЕО или да се издаде становище по чл.155,
ал.1, т.23 от ЗВ;
различни публични бази от данни - от медиите и от интернет-сайтовете на
отговорните институции; информация за стартирали и изпълнявани
проекти от различни институции, налична в информационната система за
управление, изпълнение и наблюдение (ИСУН) на одобрените Оперативни
програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС
и други.
Събраната информация е с недостатъчна степен на пълнота и достоверност.
Няма обратна връзка от голяма част от институциите, към които е отправена молба за
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или данните са непълни или с

Таблица 7.1.1.а.–Мерки – изпълнение на ПоМ
Видове мерки

Общо мерки
Основни мерки
Допълващи мерки

Планирана
мярка
(бр.)
35
13
22

Не
стартирала
(бр.)
3
1
2

е В процес на
изпълнение
(бр.)
13
6
7

Изпълнена
изцяло
(бр.)
19
6
13

По-голямата част от основните и допълващи мерки са инвестиционните и
административните мерки, чието планиране и изпълнение в ПУРБ (2010-2015)
изглежда по следния начин:
Таблица 7.1.1.б. –Мерки -изпълнение на ПоМ
Видове мерки
Планирана
Не
мярка (
стартирала
бр.)
(бр.)
Инвестиционни
12
1
мерки
Административни
23
1
мерки

е В процес на
изпълнение
(бр.)
10
5

Изпълнена
изцяло
(бр.)
1
17

7.1.2. Индикатори за изпълнението:
Оценката се извършва на база на конкретни индикатори, свързани с прилагане на
мерките от Плана.
7.1.2.1. Урбанизирани територии
градски отпадъчни води:
Таблица 7.1.2.1. – Агломерации над 2 000 екв.ж. в териториалния обхват на ЗБР
Агломерации над 2 000 екв.ж. в териториалния обхват на ЗБР, статус

Бр.

В съответствие с изискванията за събиране

7

В съответствие с изискванията за пречистване

4

В съответствие с изискванията за събиране и пречистване
Общо агломерации в ЗБР с население над 2000 е.ж.

2
36

питейно водоснабдяване на населени места:
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Подменена водопроводна мрежа – 583 км.;
Регионална система за управление на отпадъци (РСУО):
Изградени нови РСУО –3 бр. (Перник, Разлог и Кочериново) обща
стойност по ОПОС-32 860 027 лв.
Рекултивирани стари депа – 1 бр.
Закрити стари депа – 1 бр.
Закрити нерегламентирани сметища – 224 бр.
7.1.2.2..Индустрия
Изпълнени дейности по мярка „Въвеждане на ефективни административни
мерки за управление на потреблението, включително мерки за ефективност и
повторно използване на водите в промишлеността реализирани чрез: изграждане
на системи за пречистване и осигуряване на оборотно ползване на водите в
промишлените предприятия; въвеждане на водоспестяващи технологии.
За периода 2010-2015 в три предприятия на територията на ЗБР е
въведена водоспестяваща технология, при която ползването на водите
става в оборотен цикъл. В следствие на прилагането й е освободен воден
ресурс в в размер на 157486 м³/годишно.
В рамките на проект с обща стойност 383 000 евро. „Насърчаване на
конкурентноспособността чрез пречистване на отпадни води“ по
програма "NORWAY GRANTS 2009-20014" е построена пречиствателна
станция за отпадъчни води, влизащи отново в производствен цикъл.
7.1.2.3. Селско стопанство
Реконструкции и модернизации в напояването – изпълнени 24 проекта на
обща стойност 9,5 млн. лева.
7.1.2.4. Морфологични изменения:
Изградени или реконструирани рибни проходи – 24 бр.;
Отказани / прекратени процедури:
Отрицателни становища за инвестиционни предложения - 147 бр.;
Решения за отказ за издаване на разрешителни по Закона за водите - 32
бр.
7.1.2.5. Други
През периода на действие на (ПУРБ 20102015) са осъществени следните нови
проучвания:
„Изследване на биологичните елементи за качество /БЕК/ и
подкрепящите ги физико-химични елементи за качество в избрани
потенциално референтни пунктове от типовете реки на територията на
ЗБР с цел верифициране на определените референтни условия” – за
периода 2011-2012г;
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"Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води", в
резултат на изпълнението на която беше разработен подход и бяха
определени фонови стойности за химични елементи в ЗБР, беше
извършено пробовземане на приоритетни вещества в седименти и биота ,
беше разработен подход за оценка на тенденциите на приоритетни
вещества в седименти и биота, беше разработен подход за оценка на
химиното състояние на повърхностните води;
„Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за
качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на
България, съответстващи на определени общи европейски типове в
Географските групи за интеркалибрация”
Изпълнението на програмата за мониторинг на повърхностните и подземните
води в ПУРБ 20102015 включва:
Пробонабрани пунктове за мониторинг на екологично състояние на
повърхностни води – 134 бр. пункта за основни физико-химични
параметри и специфични замърсители и 345 пункта за хидробиологичен
мониторинг;
извършени анализи за елементите за качество, определящи екологичното
състояние на повърхностни води – общо 8400 бр. анализи;
пунктове за мониторинг на химично състояние на повърхностни води –
25 бр. пункта за анализ по съдържанието на 27 приоритетни вещества;
извършени анализи за определяне на
химичното състояние на
повърхностни води – 8100 бр. лабораторни анализи на приоритетни
вещества.
пунктове за мониторинг на количествено състояние на подземни води –
31 бр.
пунктове за мониторинг на химично състояние на подземни води – 38 бр.
извършени анализи за определяне на химичното състояние на подземни
води – 438 анализа с които са анализирани общо 16644 показатели, или
средногодишно за периода 2010-2015г. са анализирани по 3329
показателя.
Причините за неизпълнението на част от мерките се дължат на:
липса на ясен финансов ангажимент за изпълнение на мерките от отговорните
институции. За преодоляване на тези проблеми е прието изменение на Закона за
водите, предвиждащо приемането на ПУРБ от Министерски съвет и
осигуряването на приоритетно финансиране и изпълнение на мерките.
отпадане от списъка за приоритетно финансиране по ОПОС на мерки,
заложени в ПоМ на ПУРБ (2010-2015) (мерки за изграждане на канализации и
ПСОВ за агломерации между 2000 и 10000 е.ж. за 19 бр. населени места).
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7.2 Актуализация на програмите от мерки за постигане на целите за опазване
на околната среда
Актуализация на програмите от мерки за постигане на целите за опазване на
Съгласно изискванията на чл. 156н от Закона за водите, актуализираната Програма от
мерки от ПУРБ на ЗБР за периода 2016-2021г. включва основни мерки, целящи
изпълнение на минималните задължителни изисквания на РДВ и Закона за водите,
както и допълващи мерки за случаите, когато цялостното прилагане на основните
мерки не е достатъчно за постигане на добро състояние.
Възможна е ситуация, при която предвидените основни и допълващи мерки
не дават нужния резултат в предвидения срок, което налага допълнително да се
планират в рамките на утвърдения и действащ ПУРБ нови „допълнителни“ мерки по
отношение установения натиск за дадено водно тяло.
Тези допълнителни мерки се предвиждат в хода на прилагане на ПУРБ в
случаите, когато данните от мониторинга или други данни показват, че целите за
опазване на околната среда за дадено водно тяло не могат да бъдат постигнати чрез
предвидените мерки и/или в поставения срок. Планирането на допълнителни мерки е
обвързано с изричните изисквания, посочени в чл. 156о от ЗВ и в зависимост от
причините за непостигане на целите, то това планиране може да бъде изключено
евентуално при наличие на хипотезите на чл.156д от Закона за водите, а именно:
непредвидими или изключителни обстоятелства като силни наводнения,
продължителни засушавания или обстоятелства, предизвикани от инциденти, които не
са могли да бъдат предвидени. Допълнителните мерки имат отделно самостоятелно
значение в общия режим на ПУРБ и програмите от мерки към него. За изпълнение на
разпоредбите на чл.159, ал.2 от ЗВ е изготвен Списък на допълнителни мерки –
Приложение 7.2.а.
Актуализираната ПоМ (2016-2021) от една страна възприема приложения в ПоМ
(2010-2015) минималистичен подход при разработването и, а от друга страна надгражда
с подхода, разработен на национално ниво, отчитащ взаимовръзките движеща сила –
натиск – въздействие –състояние – екологични цели – мерки. Целта на втория
подход е да се осигури планирането на мерки, които са насочени към конкретен вид и
източници на натиск, пораждащи идентифицираните значими проблеми при
управлението на водите, като се отчитат специфичните условия и състояние на
отделните водни тела.
Новото в програмата от мерки в ПУРБ (20162021) е, че всяка индивидуална
мярка е отнесена към конкретно повърхностно или подземно водно тяло, и
едновременно с това и към определените движещи сили, а именно: урбанизация, селско
стопанство, енергетика – ВЕЦ, аквакултури, защита от наводнения, индустрия,
изменение в климата, непозната движеща сила (други). Има и случаи, в които дадена
мярка е съотнесена към повече от една движеща сила. Към всяка мярка са предвидени
конкретни действия за постигане на съответните екологични цели в отговор на
конкретния натиск. Връзката на идентифицираните движещи сили и мерките в ПоМ на
ЗБР е показана в Приложение 7.2.б.
349
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

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

2016

Мерките, заложени в проекта на Програмата от мерки на ЗБР за втория планов
период са избрани от единен Каталог от мерки, разработен на национално ниво. 73
Каталогът включва ключови типове мерки (КТМ), мерки и конкретни действия,
като последните имат свой уникален код.
Окончателното съставяне на този документ се извърши в периода на
обществените консултации, поради което се наложи преформулиране на мерките
във финалния вариант на ПоМ. В Приложение 7.2.в. е представена информация за
списъка с конкретните мерки, приложими за ПоМ на ЗБР.
Мерките в ПоМ за втория планов период са насочени към решаване на
установените основни проблемни области в териториалния обхват на ЗБР и са
организирани/групирани по движеща сила, както следва:
Движеща сила: Урбанизирани територии
КТМ Изграждане или модернизиране на пречиствателни станции за
отпадъчни води (Изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане,
реконструкция или модернизация на канализационна система за агломерации с под
2000 е.ж, вкл. доизграждане на канализация когато има изградена ПСОВ или
осигуряване на подходящо пречистване (чрез изграждане на ПСОВ или отвеждане
към друга ПСОВ), когато има изградена канализация; Изграждане, реконструкция
или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.;
Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на
канализационна система вкл.ГПСОВ, определени за конкретните агломерации с над
2000 е ж., съгласно приложение № 2 към Националния каталог от мерки; Поддържане
на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние);
КТМ Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване,
промишленост, енергетика и домакинства (Въвеждане на водоспестяващи
технологии и оборотно водоснабдяване;.Изграждане на нови водопроводи и елементи
от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване;Реконструкция на
водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване;.
Разработване и приемане на Наредба за определяне на нормите за водопотребление
при предоставяне на водните услуги);
КТМ Мерки от ценовата политика за прилагане на възстановяването на
разходите за водни услуги от домакинствата (Заплащане на такси за замърсяване
от отпадъчни води от населените места отчитащи вида на водоприемника, броя на
заустванията и степента на пречистване; Постигане на степен на възстановяване на
разходите за водни услуги за домакинствата 54 % );
КТМ Мерки за недопускане или контрол на замърсяването от
урбанизирани зони, транспорт и изградена инфраструктура (Изпълнение на
проекти за закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят
на нормативните изисквания, съгласно приложение 3 към Националния каталог от
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мерки; Изграждане на РСО, Премахване на налични сметища на брега и в коритото
на реката).
Движеща сила: Индустрия, вкл. рудодобив и стари замърсявания
КТМ Мерки за поетапно прекратяване на емисиите, заустванията и
загубите от приоритетни опасни вещества или за намаляване на емисиите,
заустванията и загубите от приоритетни вещества (Разработване на методи за
анализ на приоритетни вещества в седименти ( № 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
26, 28 и 30) и в биота ( № 5, 15, 16, 17, 21, 28, 30, 34, 35, 37, 43 и 44) от Наредбата за
стандартите за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други
замърсители, приета с ПМС № 256 от 1.11.2010 г., изм. и доп., ДВ бр. 97 от 11.12.2015
г.;Разработване на методи за анализ на приоритетни вещества във води (за № 5, 7,
12, 13, 19, 30) и на допълнените 11 ПВ (№ 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) от
Наредбата за стандартите за качество на околната среда за приоритетни вещества
и някои други замърсители, приета с ПМС № 256 от 1.11.2010 г., изм. и доп., ДВ бр. 97
от 11.12.2015 г.; Завършване на инвентаризацията на емисиите, заустванията и
загубите на приоритетни и приоритетно опасни вещества;Контрол на количеството
и качеството на производствените отпадъчни води, зауствани в канализационните
системи на населените места)
КТМ Възстановяване на замърсени зони (замърсяване по исторически
причини, включително седименти, подземни води, почви) (Разработване и
изпълнение на програми за ограничаване на замърсяването от минали дейности)
КТМ Мерки от ценовата политика за прилагане на възстановяването на
разходите за водни услуги от промишлеността (Постигане на степен на
възстановаване на разходите за водни услуги в индустрията 53 %;).
КТМ Мерки за недопускане или контрол на замърсяването от
урбанизирани зони, транспорт и изградена инфраструктура (Депониране на
производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци;
Класифициране на предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал
по отношение на водите;Управление на повърхностни, подземни и дренажни води от
минни обекти; Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи
отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред
пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими ).
КТМ Модернизиране или подобрения на пречиствателни станции за
промишлени отпадъчни води (включително от земеделски стопанства)
(Преразглеждане на комплексно разрешително на индустриален обект и промяна на
емисионните ограничения за достигане/запазване на доброто състояние на водното
тяло)
КТМ Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване,
промишленост, енергетика и домакинства (Въвеждане на водоспестяващи
технологии и оборотно водоснабдяване);
КТМ Модернизиране или подобрения на пречиствателни станции за
промишлени отпадъчни води (включително от земеделски стопанства)
(Преразглеждане на комплексно разрешително на индустриален обект и промяна на
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емисионните ограничения за достигане/запазване на доброто състояние на водното
тяло)
Движеща сила: Селско стопанство
КТМ Намаляване на замърсяването с хранителни елементи от земеделието
(Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно
уязвими зони; Разработване на програми за ограничаване и ликвидиране на
замърсяването в уязвимите зони; Контрол за спазване на изискванията за торене и
съхранение на торове;. Контрол на изпълнението на програми от мерки за
ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски
източници; Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на
проекти по ПРСР; Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и
предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно
уязвими зони);
КТМ Намаляване на замърсяването с пестициди от земеделието (Контрол
на използването на пестициди в райони на подземни водни тела, формирани в
карстови водни хоризонти, разкриващи се на повърхността);
КТМ Мерки от ценовата политика за прилагане на възстановяването на
разходите за водни услуги от земеделието (Постигане на степен на възстановаване
на разходите за водни услуги в селското стопанство 96 %; Заплащане на такси за
замърсяване на водите от дифузни източници от селското стопанство (препарати за
растителна защита, аквакултури, животновъдство) ;
КТМ Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване,
промишленост, енергетика и домакинства.(Въвеждане на водоспестяващи
технологии и оборотно водоснабдяване) ;
КТМ Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за
намаляване на несигурността (Разработване на система за пространствено
организиране, поддържане и предоставяне на информацията за натиска от
селскостопански източници (ГИС базирана информация); Избор и прилагане на
подходящ модел за количествена оценка на въздействието от идентифицирания
натиск от дифузни източници);
КТМ Мерки за намаляване на седиментите от почвената ерозия и
повърхностния отток (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; 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).
Движеща сила: Рибовъдство и аквакултури – 3 конкретни действия
КТМ Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за
намаляване на несигурността (Прилагане на програма за провеждане на
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проучвателен мониторинг във връзка с оценка на натиска от сладководно
рибовъдство в садки; Издаване на разрешителни за отглеждане на аквакултури в
садки в съответствие с определения екологичен капацитет на язовирите за садково
рибовъдство; Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден
обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на
собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на
сладководно рибовъдство; Проучване разпространението на инвазивни биологични
видове и тяхното въздействие върху екологичното състояние (потенциал) на водните
тела и природозащитния статус на защитените зони по Натура 2000).
Движеща сила: Енергетика
КТМ Подобряване на надлъжната непрекъснатост (напр. създаване на
рибни проходи, разрушаване на стари бентове) (Изграждане на съоръжения за
осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.;
Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на
Наредбата за изискванията към рибните проходи, а до издаването и ръководството
на ФАО;.Оценка на въздействието на всички миграционни бариери по речен басейн,
включително оценка на състоянието на същите;.Въвеждане на условие в
разрешителните за водовземане и/или ползване на ВТ на задължителен мониторинг
от титуляра на разрешителните, за оценка осигуряването на непрекъснатост на
реката и общо хидроморфологично въздействие; Разработване на методика за оценка
на хидроморфологичните елементи за качество като част от оценката на
екологичното състояние и потенциал);
КТМ Подобряване на хидроморфологичните условия на водните тела (напр.
възстановяване на реки, подобряване на крайбрежни райони, премахване на
твърди насипи, възстановяване на връзката между реки и заливни равнини,
подобряване на хидроморфологичното състояние на преходни и крайбрежни води
и т.н.) (Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим
(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и
др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защита на водите;
.Оценка на ефекта от дейността на ВЕЦ върху екосистемите и екологичното
състояние на водно тяло; Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени
в хидрологичните особености на водните тела);
КТМ Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен
отток (Приемане на методика за определяне на екологичния отток; Оптимизиране на
управлението на водите на язовирите, водностопанските системи и деривациите, за
осигуряване на водни количества за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП;
Монтиране на устройства за повишаване съдържанието на разтворен кислород в
преработени води; Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на
предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000; Осигуряване на
минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока; Контрол на оттока в участъка след съоръжения за
водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока);
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КТМ Мерки от ценовата политика за прилагане на възстановяването на
разходите за водни услуги от промишлеността (Постигане на степен на
възстановаване на разходите за водни услуги за производство на електроенергия чрез
ВЕЦ 30 %).
Движеща сила Управление
КТМ Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за
намаляване на несигурността (Изграждане на нови пунктове за мониторинг на
подземни води в райони с 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.);
Изграждане на нови пунктове за мониторинг на подземни води в райони неповлияни от
черпене - за оценка на средно многогодишното подхранване на подземните води;
Изграждане на нови пунктове за мониторинг на количеството на повърхностните
води; Провеждане на проучвателен мониторинг във връзка с оценката на екологичния
потенциал и дефиниране на ДЕП за СМВТ и ИВТ на територията на РБУ; Включване
в Регистъра на зоните за защита на водите на зони с води за отдих и водни спортове
след определянето им от компетентния орган, съгласно действащото
законодателство; Изпълнение на проучвателен мониторинг за повърхностни води
валидиране на фоновите стойности на химични елементи и съединения в
повърхностните води; Развитие на информационната система за управление на
водите с разработване и въвеждане на статистически инструменти за осигуряване
качеството на резултатите от мониторинга на БЕК, оценката на екологичното
състояние/потенциал и определяне на екологичния ефект от планираните мерки в
ПУРБ; Провеждане на мониторинг за установяване въздействието на минната
дейност върху повърхностни и подземни води; Провеждане на проучвателен
мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на
състоянието на водното тяло и неустановен източник на този натиск; Избор и
прилагане на подходящ модел за количествена оценка на въздействието от
идентифицирания натиск от дифузни източници; Изграждане на нови пунктове за
мониторинг на количеството на повърхностните води; Изпълнение на проучвателен
мониторинг за повърхностни води валидиране на фоновите стойности на химични
елементи и съединения в повърхностните води;Разработване на програми за
ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони)- 65 бр.конкретни
действия;
КТМ Мерки за опазване на питейната вода (напр. определяне на
охранителни зони, буферни зони и т.н.) (Забрана за издаване на нови разрешителни
за МВЕЦ на водопровод за питейно-битово водоснабдяване след ПСПВ;.Контрол на
ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни
води;.Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно действащото
законодателство; .Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за
определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от
мерки (ПУРБ);.Забрана за голи сечи с последващо изкуствено възобновяване (с
изключение на акация и топола) във водосбора на водохващаниия от повърхностни
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води, предназначени за питейно битово водоснабдяване;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 питейно-битово водоснабдяване).
Движеща сила: Защита от наводнения
КТМ Подобряване на хидроморфологичните условия на водните тела (напр.
възстановяване на реки, подобряване на крайбрежни райони, премахване на
твърди насипи, възстановяване на връзката между реки и заливни равнини,
подобряване на хидроморфологичното състояние на преходни и крайбрежни води
и т.н.). (Забрана за голи сечи с последващо изкуствено възобновяване (с изключение на
акация и топола)
във водосбора на водохващаниия от повърхностни води,
предназначени за питейно битово водоснабдяване; Залесяване на бреговете и
заливаемите тераси с подходящи дървесни видове ; Ограничаване и/или недопускане на
нови негативни промени в хидрологичните особености на водните тела; Поддържане
на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние);
Движеща сила: Изменение на климата
КТМ Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен
отток (Оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските
системи и деривациите, за осигуряване на водни количества за екологичен отток и
постигане на ДЕС/ДЕП; . Ограничаване ползването на вода в пресъхващ тип реки);
Повече от една движещи сили
В голям процент от случаите, предвидените мерки, респективно действия, са
насочени към справяне с проблемите, предизвикани от повече от една движеща сила.
След приключване на обществените консултации е извършена промяна в
Програмата от мерки на ПУРБ на ЗБР за втория планов период. Окончателният вариант
на Програмата от мерки е в резултат от:
Преформулиране на мерки на база извършените промени в единния Национален
каталог като се запазва основното им предназначение и очаквания екологичен
ефект от тяхното прилагане;
Прецизиране на мерки в резултат от отстраняване на допуснати неточности или
изменения в нормативната уредба;
Добавяне на нови мерки в резултат от постъпили нови предложения в процеса
на обществените консултации, които са резонни и за които е преценено, че ще
доведат до постигане на целите на РДВ;
Окрупняване на мерки с цел избягване на излишна детайлност и повтаряемост;
Промяна на отговорните институции за изпълнение на мерките, стойността на
реализиране на мерките или обхвата на прилагане на мярката( в т.ч. и добавяне
на мерки на ниво РБУ).;
Отпадане на съществуващи мерки поради неяснота как ще се изпълни
съответната мярка или кои са индикаторите за отчитане на нейното изпълнение
Добавяне на нови мерки в резултат от извършената климатичната проверка;
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Прехвърляне на мерки от ПУРН, които имат по голямо значение за постигане на
целите на ПУРБ - ПоМ на ПУРБ е допълнена и с мерки от проекта на Плана за
управление на риска от наводнения (ПУРН), които са с възможно позитивно
въздействие и допринасят за постигане основно целите на ПУРБ.
Добавяне на мерки, в резултат от Становище по екологична оценка № 4-2/2016
г., посочени в точка I.Б. – Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРБ.
Пълният текст на актуализираната Програма от мерки на ЗБР е
представена в Приложение 7.2.г.–Програма от мерки за повърхностни и подземни
води в ЗБР.
Предвидените мерки, насочени към зоните за защита на водите по чл. 119а,
ал.1, т.5 от ЗВ са налични в Приложение 7.2.д.- Програма от мерки за зоните за
защита по Натура 2000 в ЗБР.

7.3. Мерки в ПУРБ, имащи значение за постигане на целите в ПУРН - преглед на
планираните мерки в ПУРБ
Хармонизираните срокове за изготвянето на плановете за управление съгласно
РДВ и ДН са отлична възможност наличната информация относно статуса и натиска да
се използва едновременно и да се разработят ПоМ, които да спомагат за постигане на
статус „добро състояние“ като същевременно намаляват риска от наводнения. Тези
полезни взаимодействия се използвани най-пълноценно.
Съгласно изискванията на чл.146о от Закона за водите ПУРБ е разработен
съгласувано и в координация с проекта на ПУРН и включва мерки, допринасящи
едновременно както за постигане на добро състояние на водите (цел на РДВ
2000/60/ЕС), така и за намаляване на риска от наводнения (цел на Директива
2007/60/ЕО). Като цяло се очаква изпълнението на ПУРБ да способства всички мерки
за интегрирано управление на природните ресурси и устойчиво развитие на
икономиката, заложени в различните стратегически документи на национално и местно
ниво.
Координацията с РДВ 2000/60/ЕС е отчетена още на ниво разработване на
Национален каталог от мерки за управление на речните басейни и разработване на
Национален каталог от мерки за управление на риска от наводнения. В двата каталога е
отчетено наличието на синергия на типовете мерки допринасящи за постигане на
целите едновременно и на двете директиви.
Постигането на набелязаните цели за всяко водно тяло е възможно след
изпълнение на комбинация от различни мерки. При планирането и избора на мерки за
водните тела е следван подход, при който предимство е дадено на мерки, които
минимизират конфликтите и добавят синергия при преследване на поставените цели
(напр. неструктурните мерки, които са щадящи околната среда и водят до синергични
ефекти).
При включването на мерки от проекта на ПУРН в ПоМ на ПУРБ (2016-202), е
направена и оценка за съответствието на мерките за управление на риска от наводнения
с целите на ПУРБ, както следва:
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Оценка дали мярката, която допринася за минимизиране на риска от
наводнения, е неутрална, с възможно позитивно въздействие или с възможно
негативно въздействие за постигане целите на ПУРБ, т.е. постигане или
запазване на добро екологично състояние на повърхностните и подземните тела
и постигане или запазване на добър екологичен потенциал на силно
модифицираните и изкуствените водни тела.
Ако мярката е оценена с възможно позитивно въздействие, т.е. допринася за
изпълнението на целите на Рамковата директива за водите, тя се включва в
програмата от мерки на ПУРБ. В Приложение 7.3. са представени мерките от
ПУРН, които са включени в ПоМ на ПУРБ.
В случай, че оценяваната мярка има възможно негативно въздействие, т.е.
възпрепятства постигането на целите на РДВ се извършва проверка по водни
тела, за необходимостта от обосноваване на изключение в ПУРБ по линия на чл.
4, ал. 7 на РДВ, т.е. доказване, че мярката е с изключителен обществен интерес,
устойчива е и няма друга технически възможна алтернатива
7.4. Мерки, свързани с адаптация към климатичните промени
При изготвянето на програмите от мерки към ПУРБ са взети в предвид
очакваните изменения в климата и въздействията от тях, за да се оцени доколко
тези мерки са ефективни при очакваните промени.
В избора на мерки, свързани с адаптация към климатичните промени е
съобразено кои:
са сигурни и гъвкави спрямо неопределеностите и очакваните промени на
условията в резултат от изменението на климата;
носят междусекторни ползи, и които най-малкото имат положително
екологично въздействие
Тези мерки са насочени към преодоляване и смекчаване на ефекта от влиянието
на покачването на температурите, намаляването на валежите, промяната в оттока на
реките и в екосистемите и засушаването от една страна, а от друга до проблеми,
свързани с внезапни наводнения. Мерките целят проучване на проявленията на
изменението на климата, определяне на засегнатите територии и компоненти, ефекта
върху икономическите дейности и определяне на индикатори за оценка и мониторинг.
Тук могат да се причислят мерките, свързани с обезпечаване на производствените
процеси с необходимото количество вода за работа в условия на продължителни
засушавания; повишаване на влагозадържането в СОЗ в условия на продължителни
засушавания; 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; 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; създаване на референтна пиезометрична мрежа за проследяване на
въздействието от климатичните изменения, контрол на водовземанията, стопанисване
на горите и залесяване.
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Климатична проверка на програмата от мерки

Климатичната проверка на мерките от ПоМ е извършена посредством
прилагането на „Подход за оценка на натиска и въздействието върху повърхностните
и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за
икономическите сектори“, който е изготвен въз основа на научно-приложната
разработка „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните
води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите
сектори”.
Има редица несигурности по отношение на климатична проверка на програмата
от мерки, произтичащи от сценариите за изменението на климата и от процеси, които
контролират поведението на водните тела. На този етап част от косвените въздействия
на климатичните промени не могат достоверно да бъдат оценени.
Целта на климатичната проверка е да провери Програмата от мерки от ПУРБ, за
да даде сигурност, че мерките:
са насочени към натиск, с отчитане изменението на климата и свързаните с
него рискове са идентифицирани;
са гъвкави и подлежат на модификация към промяната на климата и
следователно ще изпълнят и постигнат целите на РДВ в условията на променящия се
климат.
Всяка мярка е оценена от гледна точка на това колко ще е вероятно конкретната
мярка да може да се справи с измененията в натиска поради климатичните промени и
нейното представяне при въздействия от бъдещи климатични промени. Приети са
следните принципи:
мерките трябва да са устойчиви на широк спектър от прогнозирани бъдещи
климатични сценарии;
резултатът от мерките трябва да бъде благоприятен и полезен, независимо от
несигурния характер в промените на климата, за да се избегнат необратими решения и
инвестиции, които може да не са ефективни и рентабилни при променливи климатични
условия.
Всяка мярка е оценена според следните критерии:
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Критерий 1: Дали мярката е насочена към въздействията от климатичните
промени? (борба с последствията от климатичната промяна)
Критерий 2: Мярката насочена ли е към прогнозирани изменения в магнитуда на
други видове натиск, породени от натиск от климатични промени?
Критерий 3: Възможно ли е мярката да се справи с широк кръг от потенциални
сценарии на бъдещи условия, включително промени в температурата, валежите,
повишаване на морското ниво и бурни вълнения?
Критерий 4: Достатъчно гъвкава ли е мярката, така че да бъде променена в
бъдеще?
Системата за класификация на мерките, която е възприета, е ползвана в
практиката на други страни членки на ЕС и описва начина, по който мерките е
вероятно да се справят с изменението на климата:
Печеливша мярка (Win-win option) - рентабилни действия за адаптация, които
имат желания резултат от гледна точка на свеждане до минимум климатичните рискове
или използването на потенциалните възможности, но също така имат други социални,
екологични или икономически ползи. В контекста на изменението на климата,
печелившите варианти (win-win options) често са свързвани с тези действия или
дейности, които са насочени към климатичните въздействия, но които, също така,
допринасят за смекчаване на климатичните промени и/или отговарят да други социални
и екологични цели.
Добра мярка (No-regrets option) - рентабилни действия, които са от полза,
независимо от обхвата на бъдещите промени в климата. Добрите мерки включват
действия, които са оправдани при сегашните климатични условия и са оправдани понататък, когато тяхното въвеждане е в съответствие с рисковете, свързани с
прогнозираните климатични промени (например мерки за насърчаване на добрите
практики в управлението на ресурсите).
Задоволителна мярка (Low-regrets option) - рентабилни действия, които са от
полза, независимо от обхвата на бъдещите промени в климата. Задоволителните мерки
включват действия, които обикновено са свързани с нескъпо струващи мерки, чиито
резултати пак ще бъдат постигнати при прогнозираните климатични промени.
Гъвкава мярка (Flexible adaptation option) - действия, които са проектирани да
включват способността да бъдат променяни в бъдеще, когато климатът се променя.
Губеща мярка (Regrets) - неблагоприятни варианти, т.е. когато действието е
определено като малко вероятно да се извърши в рамките на бъдещите климатични
условия и където е вероятно действието да не може да бъде подобрено или променено,
за да се справи с бъдещите промени в климата.
Примери за различните типове мерки:
Примерни Печеливши мерки (Win-win) - Мерки, които целят да намалят
разликата между потреблението на вода и водоснабдяването чрез използването на
алтернативни водни източници: Провеждане на проучване, свързано с възможното
приложение на пречистените отпадъчни води. Мерки, които целят да контролират на
наводненията: Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни
видове; Създаване или възстановяване чрез оводняване на влажна зона.
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Примерни Задоволителни мерки (Low regret) - Мерки, които целят
подобряване на качеството на водата чрез намаляване на източниците на замърсяване:
Намаляване на течовете от канализационната система. Мерки, които целят адекватното
използване на земи, сгради и инфраструктура съобразно риска от наводнение: Забрана
за дейности свързани с пресушаване на блата и други влажни територии.
Примерни Гъвкави мерки (Flexible measures) - Мерки, които целят създаване
на стабилна правна, административна и икономическа рамка за прилагане на
политиката при защита от наводнения: Оценка и актуализиране на мерките от каталога;
Промяна на норми за проектиране и строителство.
Климатичната проверка на мерките и действия използвани в ПоМ на ПУРБ
2016-2021 на БД „ЗБР“ е представена в Приложение 7.5. Климатична проверка на
Програмата от Мерки.
7.6.

Икономически анализ на ПоМ

Програмата от мерки на ЗБР включва основни и допълващи мерки. Една част от
тях са инвестиционни мерки, свързани с реализиране на проекти, основно във ВиК
сектора, индустрията, селското стопанство и енергетиката. Общата стойност на ПоМ
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. Стойностите са
индикативни, но въпреки това определените разходи са съпоставени с възможните
приходи за тяхната реализация.
За определянето на възможните средства, които могат да бъдат заделени за
покриване на разходите от ПоМ на ПУРБ е извършено следното:
Идентифицирани са възможните средства, които могат да бъдат осигурени от
приходи от домакинства, индустрия, селско стопанство и услуги за ползваните
от тях водни услуги.
Определен е размерът на финансирането, което може да бъде осигурено по
линия на публични средства и оперативни програми.
Предвидените суми са консултирани със заинтересованите страни, включително с
представителите на финансиращи органи като ОП „Околна среда“.
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Таблица 7.6. – Стойност на ПоМ
Движеща сила

2016

Стойност (лв)

Урбанизация

308512624

Индустрия

0

селско стопанство

0

горско стопанство

0

рибарство и аквакултури

101800

Енергетика – ВЕЦ

831000

Енергетика – без ВЕЦ

0

Туризъм и рекреация

0

Транспорт

0

Защита от наводнения

228400

Изменение на климата

0

Към повече от една движещи сили

70672423

Управление

5000

обща стойност

380 351 248

Забележка: Стойността на всички мерки според таблицата е с 9 146 985 лева повече от средствата за ПоМ за периода на ПУРБ
(2016-2021). Причината за разликата е, че разходите за една част от мерките, които ще се финансират от ОПОС ще
продължат и няколко години след 2021 година. Мерките от ПУРН не са включени в общата стойност на прилагащата програма
на ПУРБ.

7.6.1. Инвестиционен анализ
Анализът обхваща мерките в ПоМ на ПУРБ на ЗБР, които са остойностени.
Стойността на планираните мерки за Западнобеломорски район за периода 2016
– 2021 г. е 380 351 248 лева, от които 314 894 988 лева (83%) за повърхностни води и
65 456 260 лева (17%) за подземни води.
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Фигура 7.6.1. Програма от мерки процентно разпределение на мерки

17%
Мерки за повърхностни
ВТ
Мерки за подземни ВТ

83%

Обобщението на разходите за отделните мерки в ПоМ на ПУРБ е представено в
таблица 7.6.1.
Таблица 7.6.1. Планирани
Западнобеломорския район

разходи

Разходи за:

за

ПоМ

на

ПУРБ

2016-2021

г.

на

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
376 689 448

Общо основни мерки
Общо допълващи мерки

3 661 800
380 351 248

Общо разходи

От представените данни е видно, че:
основна част от разходите са насочени към повърхностни водни тела;
почти всички разходи са предвидени за основни мерки, чието изпълнение е
задължително
Така определените разходи следва да се съпоставят с възможните приходи за
тяхната реализация.
За да се определят възможните средства, които могат да се заделят за покриване на
разходите от ПоМ на ПУРБ, е необходимо:
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Да се определят възможните средства, които могат да се осигурят от приходи от
домакинства, индустрия, селско стопанство и услуги за ползваните от тях водни
услуги.
Да се определи размерът на финансирането, което може да бъде осигурено по
линия на публични средства и оперативни програми.
7.6.1.1. Определяне на възможните средства, които могат да се осигурят
от приходи от домакинства, индустрия, селско стопанство и услуги за ползваните
от тях водни услуги
За да се определят възможните средства, които могат да осигурят домакинствата,
индустрията, селското стопанство и услугите, е приложен следният подход:
1. Определени са подходящи коефициенти на поносимост за плащане на ниво
район за басейново управление на водите за домакинствата, индустрията,
селското стопанство и услугите
За целта е използван подход, който отчита историческите данни за събрани
приходи от водни услуги за периода 2008-2011 г. Използваната информация и подход
почиват на резултатите от изпълнената научно-приложна разработка “Оценка на
възстановяването на разходите за водни услуги. Разработване на подход за определяне
на ресурсните разходи и разходите за опазване на околната среда при оценката на
възстановяването на разходите, както и подход за определяне на приноса на различните
водоползватели към възстановяването”, като в оценката са включени следните водни
услуги:
Обществено водоснабдяване (питейно и напояване)
Обществено отвеждане на отпадъчни води
Обществено пречистване на отпадъчни води
Собствено водоснабдяване в индустрията
Собствено водоснабдяване в селското стопанство за напояване
Собствено водоснабдяване в селското стопанство за животновъдство и
аквакултури
Производство на електроенергия от ВЕЦ
Предпазване на наводнения
Съхранение на вода
Собствено водоснабдяване за питейни цели
Изчислени са общите приходи за посочените водни услуги за периода 2008-2011 г.,
както следва:
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Таблица 7.6.1.1.а. Приходи на домакинствата, индустрията, селското стопанство и
услугите за периода 2008-2011 г. в ЗБР
Приходи, лв.
Домакинства
Индустрия
Селско стопанство
Услуги
Общо приходи

2008
23 379 554
9 389 813
574 829
5 517 605
38 861 801

2009
25 671 921
11 099 846
1 149 730
5 635 451
43 556 948

2010
27 353 698
10 301 836
634 048
5 518 183
43 807 765

2011
28 312 655
11 032 382
534 393
5 401 249
45 280 680

За изчисляване на коефициент на поносимост горе-изчислените приходи са съотнесени
към „разполагаемите“ средства на четирите групи потребители, а именно доходите на
домакинствата и БДС за индустрията, селското стопанство и услугите, като същите са
представени в следващата таблица:
Таблица 7.6.1.1.б. Доходи и БДС за периода 2008-2011 г. в ЗБР
Доходи/БДС, лв.
2008
2009
2010
Домакинства
1 957 374 720 2 137 479 817 2 090 620 854
БДС - Индустрия
1 609 738 302 1 136 356 473 1 127 331 671
БДС
Селско
стопанство
417 390 124
264 987 086
299 357 111
БДС - Услуги
1 585 991 700 1 629 146 012 1 698 608 279
Източник: НСИ

2011
2 153 646 768
1 286 442 400
301 348 204
1 718 721 530

Коефициентът на поносимост е изчислен като общите приходи от водни услуги за
периода 2008-2011 г. са отнесени към общите доходи/БДС за същия период.
Получените коефициенти при включване на приходи от всички водни услуги са:
•

домакинства – 1,26%

•

индустрия – 0,81%

•

селско стопанство – 0,18%

•

услуги – 0,33%

За да се изчислят очакваните приходи от четирите сектора за периода 2016-2021 г. тези
коефициенти са отнесени към дохода на населението и БДС на индустрията, селското
стопанство и услугите за същия период. За целта са използвани изготвенитео:
•

демографски прогнози за Западнобеломорски район за периода до 2027 г.

•

прогнози за развитието на доходите на населението на Западнобеломорски
район, отчитащи предвижданията на НОИ за темпа на развитие на средния
осигурителен доход в страната през прогнозния период (до 2027 година),

•

прогнози за динамиката на икономическото развитие на Западнобеломорски
район – селско стопанство, индустрия и услуги.

Прогнозните стойности са представени в следващата таблица:
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Таблица 7.6.1.1.в. Прогнозни стойности на доходите на населението и БДС за
секторите индустрия, селско стопанство и услуги за периода 2016-2021 г. в ЗБР
Мерна
единица 2016
2017
2018
2019
2020
2021
бр.
573 779 568 936 564 086 559 229 554 364 549 412
Население
4 811
4 963
5 203
5 454
5 711
6 051
Доход на лице, лв. лв.
Общо доходи на хил. лв.
2 760 450 2 823 632 2 934 942 3 050 035 3 165 976 3 324 490
населението
БДС - аграрен хил. лв.
405 986 423 507 441 803 460 909 480 861 501 697
сектор
БДС - индустрия хил. лв. 1 410 943 1 483 796 1 556 648 1 629 501 1 702 354 1 775 206
хил. лв. 1 832 389 1 918 761 2 005 132 2 091 504 2 177 876 2 264 247
БДС - услуги
За да се изчисли максималният размер на средствата, които могат да бъдат заделени от
всеки сектор за периода 2016-2021 г. в рамките на Западнобеломорския район за
басейново управление, коефициентите на поносимост са умножени:
•

за домакинствата – по прогнозния доход на прогнозираното население на ниво
ЗБР

•

за индустрията – по прогнозната БДС на сектора на ниво ЗБР

•

за селското стопанство - по прогнозната БДС на сектора на ниво ЗБР

•

за услугите - по прогнозната БДС на сектора на ниво ЗБР.

Размерът на средствата, които могат да бъдат заделени при включване на всички
приходи от водни услуги, е представен в следващите таблици по години и общо за
периода 2016-2020 г.:
Таблица 7.6.1.1.г. Прогнозен размер на средствата, които могат да бъдат заделени
от домакинства, индустрия, селско стопанство и услуги за периода 2016-2021 г. в
ЗБР, лв.
2016
Общо
доходи на
населението
БДС
аграрен
сектор
БДСиндустрия
БДС
услуги
Общо

2017

2018

2019

2020

2021

Общо

34 664 115 35 457 519 36 855 285 38 300 559 39 756 473 41 746 999

226 780 949

722 204

4 829 267

753 373

785 920

819 907

855 399

892 464

11 436 551 12 027 067 12 617 582 13 208 097 13 798 613 14 389 128

77 477 038

6 098 089

40 900 141

6 385 530

6 672 970

6 960 410

7 247 851

7 535 291

52 920 960 54 623 488 56 931 757 59 288 973 61 658 335 64 563 883
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На база така направените изчисления може да се очаква, че за периода 2016-2021 г. за
финансиране на мерки от ПоМ на ПУРБ от четирите анализирани сектора ще могат да
бъдат отделени около 350 млн.лв. При тези приходи четирите сектора ще могат да
осигурят финансиране на 91,7% от ПоМ на ПУРБ.
Необходимо е да се отбележи, че годишното увеличение на средствата от четирите
сектора се дължи на прогнозираното увеличение в доходите и БДС в ЗБР. Оценката на
възможния финансов ресурс може да се приеме за консервативна, тъй като не включва
увеличение в размера на таксите и цените на ВиК услугите, които не могат да бъдат
прогнозирани към настоящия момент.
7.6.1.2. Определяне на финансирането, осигурено по линия на публични
средства и оперативни програми
Финансирането по линия на публични средства и оперативни програми, вкл.
държавен бюджет и общински бюджети, публични фондове като ПУДООС и
оперативните програми и програмите за трансгранично сътрудничество, е определено
въз основа на резултатите от изпълнението на дейност по разработване на алтернативни
финансови планове. В резултат от изпълнението на тази дейност е изчислено
прогнозното финансиране, което може да бъде осигурено за финансиране на програми
от мерки за ПУРБ 2016-2021 г. общо за цялата страна при три сценария – реалистичен,
песимистичен и оптимистичен. Съгласно реалистичния сценарий прогнозният
финансов ресурс от публични средства и оперативните програми за реализация на
мерките от ПУРБ за периода 2016-2021 г. е 4 219,8 млн.лв. за цялата страна. Тези
средствата са разпределени по райони за басейново управление чрез прилагането на
следния алгоритъм:
1. Извършена е преценка относно приложимостта на съответния финансов
източник към дадения район за басейново управление – напр. Програмата за
трансгранично сътрудничество „Румъния-България“ поради специфичния си
териториален обхват е приложима само за Дунавския район. Програмата за
трансгранично сътрудничество „Гърция-България“ е приложима за
Източнобеломорския и Западнобеломорския райони. В резултат от направената
преценка средствата по съответния източник се отнасят към района, за който са
приложими.
2. За всеки финансов източник се изчислява средна стойност от средства на 1
жител за страната. Средствата за всеки район по дадения източник се получават
като тази средна стойност се умножи по броя на населението на района за
басейново управление. Например, държавният бюджет може да предостави за
целия период 2016-2021 г. средства в размер на 607,8 млн. лв. или средно 83,88
лв./жител.
3. Средствата по ОПОС се разпределят на базата на агломерациите над 10 хил.екв.
жители в обхвата на съответния район за басейново управление. Изчислен е
среден размер на финансиране на 1 агломерация и средствата са разпределени в
зависимост от броя на агломерациите, попадащи в съответния район.
В таблицата по-долу е представено разпределението на наличните средства от
публични източници и оперативни програми по райони за басейново управление при
прилагане на гореописания алгоритъм.
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Таблица 7.6.1.2. Прогнозни средства за финансиране на програмите от мерки за
ПУРБ, лв.
Източник
финансиране

на

Държавен бюджет
Общински бюджети
Оперативна програма околна
среда 2014-2020 г.
Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г.
Предприятие за управление
на дейностите по околна
среда (ПУДООС)
Програма за трансгранично
сътрудничество
„РумънияБългария“
Програма за трансгранично
сътрудничество
„ГърцияБългария“
Програма за транснационално
сътрудничество „БАЛКАНИ СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 20142020“
Програма за транснационално
сътрудничество „Дунав 20142020“

ВСИЧКО

ДР

ЧР

ИБР

ЗБР

282 751 082
199 246 937

94 792 338
66 797 562

180 930 229
127 496 573

49 326 352
34 758 928

2 189 000 000 427 157 895

747 526 316

854 315 789

160 000 000

700 000 000

325 642 904

109 171 828

208 376 374

56 808 894

200 900 000

93 459 513

31 332 315

59 804 019

16 304 153

48 400 000

48 400 000

0

0

0

4 900 000

0

0

3 850 305

1 049 695

5 300 000

2 465 582

826 587

1 577 707

430 124

0
1 436 350 996

0
318 678 146

Общо
607 800 000
428 300 000

35 200 000
35 200 000
0
4 219 800 000 1 414 323 913 1 050 446 945

Средствата от публични източници и оперативни програми за ЗБР за периода 2016-2021 г. са
318,7 млн. лв.

7.6.1.3. Обезпеченост на ПоМ на ПУРБ с финансови ресурси през
прогнозния период 2016-2021 г.
Направените анализи показват, че:
• Разходите за ПоМ на ПУРБ са 380, 4 млн. лв.
• Възможните приходи са:
o От домакинства, индустрия, селско стопанство и услуги - 350 млн.лв.
при отчитане на приходите от всички услуги и процент на
поносимостта на плащане: съответно 1,26% за домакинствата, 0,81%
за индустрията, 0,18% за селското стопанство и 0,33% за услугите.
o От публични източници и оперативни програми - 318,7 млн.лв.
При тези изходни параметри обезпечеността на разходите с възможни приходи е
175,2% в хипотезата на отчитане на приходите от всички услуги и финансирането от
публични източници и оперативни програми.
В обобщение могат да се направят следните изводи по отношение на финансовата
обезпеченост на програмата от мерки:
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Общата стойност на мерките в ПУРБ на ЗБР е 381,6 млн. лв., от които 375,2 млн.
лв. за основни мерки, което показва, че усилията на басейновата дирекция са
почти изцяло насочени към изпълнение на мерки, съгласно изискванията към
страната по Договора на присъединяване към ЕС.
• Всички анализирани мерки в ПоМ на ПУРБ – както основни, така и
допълнителни, са финансово обезпечени.
• Около 52% от възможния финансов ресурс е с източник приходи от
предоставени водни услуги на домакинствата, индустрията, селското стопанство
и услугите и 48% от публични средства и оперативни програми.
• Специфична особеност е, че от ВиК операторите, които попадат в района на ЗБР
(изцяло или частично), само 2 са консолидирани ВиК оператори („ВиК“ ООД гр.
Перник и „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян) с достъп до финансиране по линия на
ОПОС 2014-2021 г.
• Допълнителен финансов ресурс е възможно да бъде осигурен в резултат от
повишаване на таксите за водовземане, водоползване и замърсяване на воден
обект и цените на ВиК услугите като ефектът на такова увеличение към момента
е трудно да бъде прогнозиран.
• Основната част от разходите за мерки в ПУРБ са насочени към изграждане
канализационни мрежи и пречиствателни станции и осигуряването на
необходимите финансови средства е проблематично.
Индикативен финансов план за покриване на разходите в ПоМ на ПУРБ е изготвен
при следните допускания:
• Финансирането от населението и икономическите сектори се разпределя по
години в процентно отношение съобразно разпределението на общите приходи,
показани в Таблица 5.
• Финансирането от ОПОС се разпределя равномерно по години за периода 20182021 г. като основание за това е индикативната програма по Оперативна ос 1
„Води“ на ОПОС 2014-2020 г. Конкретните средства за ЗБР са изчислени по
описания начин. От общите средства на Приоритетна ос 1 за периода 2016-2017
г. са предвидени 500 млн.лв. за цялата страна за така наречените зрели проекти,
но съгласно оперативната програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, одобрена с
решение на ЕК на 15 юни 2015 г., нито една агломерациите, която ще получи
финансиране по тази линия, не попада в ЗБР.
• Финансирането по останалите публични фондове и оперативни програми се
разпределя равномерно по години за периода 2016-2021 г. Тъй като не
разполагаме с информация за проектна готовност, допускаме, че част от
проектите, които потенциално ще се финансират от ПРСР и останалите
оперативни програми, имат изготвена проектна документация (т.е.
финансирането им може да стартира още през 2016 г.)
Резултатите от изчисленията са представени в следващата таблица.
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Таблица 7.6.1.3. Индикативен финансов план за прогнозното финансиране, лв.

Финансиране от
населението и
икономическите
сектори
Финансиране от
публични фондове
и оперативни
програми без
ОПОС
ОПОС

Всичко

Общо за
2016-2021 2016

2017

2018

2019

2020

2021

349 987 395

52 920 960

54 623 488

56 931 757

59 288 973

61 658 335

64 563 883

158 678 146

26 446 358

26 446 358

160 000 000
668 665 541

79 367 317

81 069 845

26 446 358

26 446 358

26 446 358

26 446 358

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

123 378 114

125 735 331

128 104 693

131 0 240

7.6.2. Институционален анализ
Институционалният анализ на Програмата от Мерки, планирана за ЗБР за
периода 2016-2021 година, представлява анализ на различните институции, които са
отговорни за прилагането на мерките в плановия период и възможните източници за
финансирането им.
Тъй като Програмата от Мерки интегрира в себе си разнообразни мерки на база
конкретните цели за подобряване състоянието на повърхностните и подземните водни
тела, в ПУРБ е предвидено те да бъдат изпълнявани от голям брой институции,
организации и икономически субекти. Мерките се планират на ниво „район за
басейново управление” и „водно тяло” от Басейновите дирекции, но отговорни за
тяхното прилагане и реализиране са голям кръг от заинтересовани страни, както
различните ведомства и институции свързани с управлението на водите така и
общините и различните водоползватели, титуляри на разрешителни.
Именно поради тази причина всички дейности, свързани с плана бяха
предоставени на вниманието на широката общественост, за осигуряване на прозрачност
при управлението на водните ресурси, разбиране на неговите цели и възможност за
ефективното му прилагане.
За тази цел, в рамките на проведените обществени консултации и обсъждания,
формулирането на програмата от мерки е претърпяло редакции, отразени са мнения и
становища. Разгледана е и вероятността от включването на нови мерки за втория цикъл
2016-2021г.
Отговорните структури за прилагане на основните направления мерки,
предвидени в ПоМ за втория планов период са обобщени по структурни политики
както следва:
ВиК сектора, представляван от ВиК дружествата и МРРБ, е отговорен за
мерките, свързани с водоснабдяването с чиста питейна вода, така и с отвеждането и
пречистването на отпадъчните води. В контекста на прогнозираните изменения на
климата, ефективността на ползването на водните ресурси също е взета в предвид в
заложените действия. Част от основните мерки в ПоМ за постигане на целите на
сектора са следните:
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Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или модернизация на
канализационна система вкл.ГПСОВ
Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за
питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) и реконструкция на водопреносната
система за обществено ПБВ;
Постигане на степен на възстановяване на разходите за водни услуги за
домакинствата и въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно
водоснабдяване и определяне на нормите за водопотребление при предоставяне
на водните услуги;
Общинските политики разработват дейности за намаляване на дифузното
замърсяване от отпадъци от населени места и включват мерки, свързани с:
Изпълнение на проекти за изграждане/закриване на общинските депа за
битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания
Изграждане на РСО
За мерките от политика Околна среда отговорни институции са
Министерството на околната среда и водите и неговите структури включително,
ИАОС (Изпълнителна Агенция по Околна Среда), РИОСВ (Регионална Инспекция по
Околната среда и водите) и Басейнова дирекция „ЗБР”. Мерките включват:
Прилагане на забранителни режими и ограничения като: забрана за
въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и
осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни
съоръжения; забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се
създава риск от влошаване на състоянието на повърхностните водни тела и
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води, когато е налице риск
от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на
количественото състояние на подземните водни тела, когато съоръжения са
изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на
съоръженията за водовземане, когато общото водовземане надвишава
разполагаемите ресурси, ограничаване на ползването на вода в пресъхващ тип
реки, недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до
негативна промяна на състоянието на водните тела;
Извършване на проверки, контрол: за установяване на незаконно черпене на
подземни води, за спазване на изискванията за измерване на черпените
количества подземни води, на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и
зоните за защита на питейни води; превенция срещу замърсяване с химични,
биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми
вещества, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или
състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за ПБВ и
преразглеждане на издадените разрешителни: за водовземане от подземни и
повърхностни води с цел постигане на целите за водното;
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Изготвяне на проучвания за разпространение на инвазивни видове, оценка на
ефекта от дейността на ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние,
инвентаризация на емисии, зауствания и загуби на приоритетни и приоритетно
опасни вещества, проучване на речното дъно с цел прилагане на мерки за
възстановяване на естественото му състояние, ежегодно определяне на
разполагаемите ресурси на подземните водни тела и ежемесечно съставяне на
баланс "разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
Разработване на подходи и методики за ясни критерии за непрекъснатост на
речната система за определяне на екологичния отток, за отвеждане на
атмосферните води, за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в
чувствителните зони, избор и прилагане на подходящ модел за количествена
оценка на въздействието от идентифицирания натиск от дифузни източници;
методи за анализ на приоритетни вещества в седименти и в биота, разработване
на методика за оценка на хидроморфологичните елементи за качество като част
от оценката на екологичното състояние и потенциал ;
Разработване на информационни системи за управление на водите и на
статистически инструменти за осигуряване качеството на резултатите от
мониторинга на БЕК, оценката на екологичното състояние/потенциал и
определяне на екологичния ефект от планираните мерки в ПУРБ, разработване
на система за пространствено организиране, поддържане и предоставяне на
информацията за натиска от селскостопански източници (ГИС)
Изпълнение на мониторинг на водите, изграждане на нови пунктове за
мониторинг; създаване на референтна пиезометрична мрежа за проследяване на
въздействието от климатичните изменения, изграждане на нови пунктове за
химично и количествено състояние;
Управление на повърхностни и подземни води: управление на дренажни води
от минни обекти, осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след
съоръжения за водовземане или регулиране на оттока, прилагане на ОВОС при
водовземане от подземни водни тела, прилагане на мерки за смекчаване на
натиска от климатичните промени върху повърхностни водни тела ;
Управлението на зоните за защита на водите: включване в регистъра на
зоните за защита на водите на зони с води за отдих и водни спортове след
определянето им от компетентния орган, определяне на СОЗ около
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване;
Сектора на енергетиката включва мерки, които се изпълняват главно от
собствениците на хидро-енергийни съоръжения, като за контрола на изпълнение на
мерките, разрешителния режим и избора на подходящ мониторинг за проследяване на
евентуалното въздействие на съоръженията е отговорна БД ЗБР. Част от конкретните
мерки, вписани в ПоМ са:
Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни
проходи, байпаси и др.) и реконструкция на съществуващите съоръжения;
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Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни
води и/или съоръжения за регулиране на оттока
Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване на ВТ
на задължителен мониторинг от титуляра на разрешителните, за оценка
осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично
въздействие, преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от
повърхностни води, забрана за издаване на нови разрешителни за МВЕЦ на
водопровод за питейно-битово водоснабдяване след ПСПВ
Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим
(причинени от ВЕЦ, и др.) във водните тела определени като или попадащи в
зони за защита на водите;
Оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските
системи и деривациите, за осигуряване на водни количества за екологичен отток
и постигане на ДЕС/ДЕП;
Постигане на степен на възстановяване на разходите за водни услуги за
производство на електроенергия чрез ВЕЦ 30%.
В политиката земеделие, за изпълнението на идентифицираните мерки в ПоМ са
посочени Министерството на Земеделието и Храните и неговите структури, в това
число ИАГ (Изпълнителна Агенция по Горите), Областни служби по земеделие,
както и собствениците на земя , a дейностите, свързани с контрол, ще се проследяват и
от БД. В сектора влизат следните мерки:
Биологично укрепване;
Развитие и прилагане на поясно земеделие и сеитбообращение;
Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние;
Изпълнение на проекти за ограничаване на ерозионните процеси върху почвата
на опожарените горски площи;
Засаждане и отглеждане на противоерозионни култури във водосборите на
засегнати от ерозия реки и язовири;
Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно
уязвими зони;
приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на
замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони
Разработване на програми за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в
чувствителните и уязвимите зони;
Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за
водовземане или регулиране на оттока;
Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване;
Заплащане на такси за замърсяване на водите от дифузни източници от селското
стопанство;
Постигане на степен на възстановяване на разходите за водни услуги в селското
стопанство 96 %;.
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Контрол на използването на пестициди, на спазване на изискванията за торене и
съхранение на торове и на изпълнението на програми от мерки за ограничаване
и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници;
Оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските
системи и деривациите, за осигуряване на водни количества за екологичен отток
и постигане на ДЕС/ДЕП.
Сектор индустрия засяга мерки, за чието изпълнение отговарят собствениците
на индустриални обекти, като както и при сектор енергетика и селско стопанство, БД
ЗБР участва в контрола и определя разрешителния режим. Мерките са следните:
Разработване и изпълнение на програми за ограничаване на замърсяването от
минали дейности;
Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за
третиране на отпадъци;
Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване
Обезпечаване на производствените процеси с необходимото количество вода за
работа в условия на продължителни засушавания;
Постигане на степен на възстановяване на разходите за водни услуги в
индустрията 47 % и 63 % за други услуги;
Заплащане на такси за замърсяване за инжектиране и реинжектиране на
замърсяващи вещества в земните недра;
Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект
и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на
собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на
сладководно рибовъдство;
Преразглеждане на комплексно разрешително на индустриален обект и промяна
на емисионните ограничения за достигане/запазване на доброто състояние на
водното тяло;
Контрол на количеството и качеството на производствените отпадъчни води,
зауствани в канализационните системи на населените места.
Част от мерките, предвидени в ПУРН, които спомагат за постигане на статус
„добро състояние“ на водните тела, като същевременно намаляват риска от наводнения
в РЗПРН, са прехвърлени в ПоМ на ПУРБ. Тези мерки засягат главно ВиК сектора и
дейности по залесяване и контрол на сечите, и за тяхното изпълнение е предвидено
отговорни институции да са ВиК операторите и ИАГ. За поддържане на добро
хидроморфологично състояние на реките, е предвидено също БД да ограничават някои
човешки дейности водещи до негативни промени в хидрологията. Заложените мерки в
ПоМ са следните:
Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за
агломерации с над 2 000 е.ж.;
Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние;
Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове;
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Забрана за голи сечи с последващо изкуствено възобновяване (с изключение на
акация и топола) във водосбора на водохващаниия от повърхностни води,
предназначени за питейно битово водоснабдяване;
Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в хидрологичните
особености на водните тела.
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