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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските
и вътрешни води” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма BG02 „Интегрирано
управление на морските и вътрешни води “.

BG – GR GWB
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Етапи на разработване/актуализация на ПУРБ 2016-2021г.

Основна цел на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) е
постигане добро състояние на повърхностните и подземни води.
Съгласно изискванията на член 14 от Рамковата директива за водите и
чл.159, ал.1 от Закона за водите, ПУРБ се преразглежда и актуализира на всеки шест
години след първоначалното му публикуване. В момента приключват дейностите по
актуализиране на ПУРБ за периода 2016-2021г.
Оценката на първия планов период и дейностите по актуализация на ПУРБ
2016-2021г. се изготвят съгласно Работна програма и График на обществените
консултации, изготвени от всяка от басейновите дирекции – публикувани на
интернет-страниците на БД “ЗБР” и БД “ИБР” през м. декември 2012г.
Основни етапи в изпълнението на Работните програми са :
Разработване и публикуване на Междинен преглед на значимите проблеми в
управлението на водите - публикуван през м.октомври 2014г.;
Изготвяне на Програма от мерки и Проект на ПУРБ – краен срок - м.декември
2015г.
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Етапи на разработване/актуализация на ПУРБ 2016 -2021г.
Необходими
условия
за
успешното изпълнение на ПУРБ, както и на
неговата актуализация са:
Активното участие на обществеността и
всички заинтересовани страни на
всички етапи от разработването и
изпълнението на плана;
Координация и партньорството между
институциите, имащи отговорности по
прилагането на ПУРБ – общини,
държавни
администрации,
индустриални предприятия, МОСВ,
Басейнови дирекции и др.
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Етапи на разработване/актуализация на ПУРБ 2016 – 2021г.
Разработените от БД “ЗБР” и БД “ИБР” през 2014г. Междинни прегледи на
значимите проблеми съдържат анализи и оценки, на база на които басейновите
дирекции са изготвили списъци със значимите проблеми в управлението на водите
в Западнобеломорски и Източнобеломорски райони за басейново управление.
Документите имат за цел:
Да запознаваят обществеността и заинтересованите страни с текущите проблеми
и тяхното значение като част от ПУРБ;
Проучване на възможностите и приоритетите за бъдеща работа по важни
въпроси за управлението на водите.
Консултациите със заинтересованите страни в двата района за басейново
управление помагат списъците на значимите проблеми да се допълнят, да се
конкретизират и да послужат при следващите етапи от разработването на ПУРБ –
при определянето на цели и мерки за постигането им.
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Идентифицирани значими проблеми в управлението на подземните води:

1. Замърсяване на подземните води от селскостопански дейности – земеделие – торене

(товари азот и фосфор), препарати за растителна защита и животновъдство (товари азот
и фосфор).
2. Замърсяване на подземните води от отпадъчни води от населени места без
изградени канализационни мрежи.

3. Замърсяване на подземните води от заустване на отпадъчни води от канализационни
мрежи на населени места без пречистване и от пречиствателни станции за отпадъчни
води на населените места, не отговарящи на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС.
4. Водовземане от подземни води.
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ПУРБ за периода 2016 – 2021г. за всички райони за басейново управление в
България се разработват и ще бъдат представени в еднаква съгласувана на
национално ниво структура и съдържание от четирите басейнови дирекции ;
За целите на актуализираните ПУРБ са стартирани дейности, чрез обявяване и
възлагане на обществени поръчки по ЗОП, с възложител МОСВ, в
изпълнението на които се разработват национални методики и критерии;
Планирано е финансиране от Европейските фондове в следващия програмен
период 2014-2020 г. – Оперативна програма “Околна среда”, Оперативна
програма “Развитие на селските райони”, Финансов механизъм
на
Европейското икономическо пространство.
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Основни дейности при разработването на ПУРБ на ЗБР за БУ за
периода 2016 – 2021г.
Обективно определяне на текущото състояние на повърхностните и
подземните води;

Идентифициране на основните фактори на антропогенен натиск;
Изготвяне на програми за мониторинг;
Оценка на ефекта от изпълнението на Програмата от мерки в първия ПУРБ за
периода 2010 – 2015г.;
Преглед на постигане на заложените в първия ПУРБ екологични цели и
тяхната актуализация;
Актуализация на Програмата от мерки.
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В териториалния обхват на Западнобеломорски район едно подземно водно
тяло е идентифицирано като трансгранично с Р Гърция - BG4G0001Pt1036 –
Пукнатинно-Карстови води в Гоцеделчевски карстов басейн, Тешовски плутон;
Като близки до границата и потенциално трансгранични с Р Гърция в
Западнобеломорски район са определени следните седем подземни водни
тела:
- BG4G0001Pt1030 - Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов
басейн, Долнодряновски плутон;
- BG4G001PtPz025 - Пукнатинни води в Беласишки метаморфити;
- BG4G001PtPz026 - Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити;
Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон;
- BG4G000000Q009 - Порови води в кватернер – Гоце Делчев;
- BG4G000000Q002 - Порови води в кватернер – Кресна-Сандански;
- BG4G000000N017 - Порови води в неоген – Гоце Делчев;
- BG4G000000N012 - Порови води в неоген – Сандански.
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Подземни водни тела в Западнобеломорски район
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Подземни водни тела в ЗБР с трансграничен и
потенциално трансграничен характер
www.eeagrants.org
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В териториалния обхват на Източнобеломорски район две подземни водни
тела са идентифицирани като трансгранични с Р Гърция - BG3G000000N011 Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово и BG3G000000Q048 – Порови
води в Кватернер - Свиленград-Стамболово
Като близки до границата и потенциално трансгранични с Р Гърция в
Източнобеломорски район са определени следните осем подземни водни
тела:
BG3G0000Pg3021 – Пукнатинни води – Смолян
BG3G00000Pg022 - Пукнатинни води - Рудозем
BG3G00PtPg2024 – Пукнатинни води - Ивайловградски масив
BG3G00000Pg028 – Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс
BG3G00000Pt039 – Карстови води - Настан - Триградски басейн
BG3G00000Pt040 – Карстови води - Ермореченски басейн
BG3G00000Pt043 – Карстови води - Смолянски масив
BG3G00000Pt046 – Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс
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ГРАНИЧНИ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ
РАЙОН
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Първоначално характеризиране на подземните водни тела в
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За всички подземни водни тела в Западнобеломорски и Източнобеломорски райони
е извършено първоначално характеризиране, което включва:
Определяне на типа, общата и разкрита площ на ПВТ;
Характер и литоложки строеж на геоложките пластове, покриващи ПВТ в зоната на
подхранването му;
Идентифициране на пряко зависещи от ПВТ водни или сухоземни екосистеми;
Изменения в дефинирането на ПВТ след първия ПУРБ (дефрагментиране).
- В ЗБР преочертаване е извършено за три от потенциално трансграничните подземни
водни тела: BG4G001PtPz025, BG4G001PtPz026, BG4G0001Pt1030 и за трансграничното
ПВТ BG4G0001Pt1036;
- В ИБР преочертаване е извършено за двете трансгранични подземни водни тела GWB
BG3G000000N011 and GWB BG3G000000Q048;
Идентифициран е значимия натиск и въздействие върху количественото и химично
състояние и е изготвена оценка на риска.
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Точкови източници на замърсяване
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Дифузни източници на замърсяване
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Оценка на риска за количественот състояние и риска за химичното
сътояние на трансграничното и потенциално трансграничните ПВТ
в Западнобеломорски район
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Риск оценка по Риск оценка по
количество
химия

Име на ПВТ

Код на ПВТ

1

Порови води в кватернер - Кресна-Сандански

BG4G00000Q002

В РИСК

В РИСК

2

Порови води в кватернер Гоце Делчев

BG4G00000Q009

В РИСК

В РИСК

3

Порови води в неоген - Сандански

BG4G00000N012

НЕ Е В РИСК

В РИСК

4

Порови води в неоген - Гоце Делчев

BG4G00000N017

НЕ Е В РИСК

НЕ Е В РИСК

5

Пукнатинни води в Беласишки блок (метаморфити)

BG4G001PtPz025

В РИСК

НЕ Е В РИСК

6

Пукнатинни води в Южнобългарски гранити,
Западнородопски метаморфити, Барутин-буйновски
интрузив

BG4G001PtPz026

НЕ Е В РИСК

НЕ Е В РИСК

7

Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн

BG4G0001Pt1030

НЕ Е В РИСК

НЕ Е В РИСК

8

Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн

BG4G0001Pt1036

НЕ Е В РИСК

НЕ Е В РИСК
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Резултати от оценка на риска на базата на определения значим точков и дифузен натиск и
анализa на резултатите от мониторинг на подземни води
Обща оценка на качеството на
подземните води (по резултати от
мониторинга 2010-2013г.)

Категория натиск

Код на ПВТ

Наименование на ПВТ

Точкови
Потенциално
въздействие % от
разкритата площ на
ПВТ

Източник

Дифузни
Потенциално
въздействие % от
разкритата площ на
ПВТ

Замърсители
Източник

Окончателна
Обща риск оценка
оценка на риска по
на ПВТ по
химично
количество
състояние на ПВТ

BG3G000000Q048

Порови води в Кватернер Свиленград-Стамболово

5,62

Общинско депо за неопасни отпадъци /битови и
строителни/ - Любимец, Складове за пестициди
/Свиленград, Генералово, Капитан Андреево,
Пъстрогор, Димитровче/, Населени места с частично
изградена канализация

70,11

Населени места без канализация и
от селскостопанска дифузия -вероятно от
органични азотни и фосфорни торове.

не в риск

в риск

BG3G000000N011

Порови води в Неоген Свиленград-Стамболово

1,95

Общинско депо за отпадъци /БО/ - закритоПреславец, Общинско депо за отпадъци /БО/Любимец, Общинско депо за отпадъци /БО/ - закритоСвиленград, Складове за пестициди /Пъстрогор,
Димитровче, Мезек, Мустрак, Райкова могила,
Чернодъб, Генералово, Капитан Андреево, Тънково,
Населени места с частично изградена канализация

71,83

Населени места без канализация и
от селскостопанска дифузия-вероятно от
органични азотни и фосфорни торове.

не в риск

в риск

BG3G0000Pg3021

Пукнатинни води - Смолян

0,6

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините
Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки /БО, СО, ПО/Смолян, Склад за пестициди -1-Смолян, ХХ "Рудозем
1"-Рудозем

27,83

Населени места без канализация и
от селскостопанска дифузия-вероятно от
органични азотни и фосфорни торове.
ХХ "Рудозем 2"-Рудозем

не в риск

не в риск

Точкови източници-няма

49,36

Населени места без канализация и
от селскостопанска дифузия-вероятно от
органични азотни и фосфорни торове.

не в риск

не в риск

0,43

Склад за пестициди -1-Ивайловград, Склад за
пестициди -1-Плевун,

42,42

Населени места без канализация и
от селскостопанска дифузия-вероятно от
органични азотни и фосфорни торове.

не в риск

не в риск

BG3G00000Pg022

Пукнатинни води - Рудозем

BG3G00PtPg2024

Пукнатинни води Ивайловградски масив

BG3G00000Pg028

Пукнатинни води - Източно
Родопски комплекс

1,23

Депо за опасни отпадъци – Депо за оловна шлака и
отработени филтърни платна-Кърджали, Депо за опасни
отпадъци – Депо за оловно – цинков кек-Кърджали, Депо за
опасни отпадъци – Депо за опасни отпадъци – Депо за
износена футеровка и огнеупорни материали, набивна маса
от индукционни пещи-Кърджали, Депо за опасни отпадъци –
Населени места без канализация и
Депо за опасни отпадъци – Депо за утайки от пречиствателна
от селскостопанска дифузия-вероятно от
станция за отпадъчни води-Кърджали, Депо за опасни
органични азотни и фосфорни торове.
отпадъци – Депо за пластмасови отпадъци от амортизирани
ХХ ГОРУБСО "Кърджали"-Айрян дере,
акумулатори-Кърджали, Общинско депо /БО/-Вишеград,
Склад за пестициди -1-Зелениково, Склад за пестицидиНаходище Чала-"Горубсо - Кърджали" АД,
Джебел, Склад за пестициди-Добромирци, Склад за
гр. Кърджали-Оловно-цинкови и
пестициди-Момчилград, Склад за пестициди-Габрово, Склад
злотосъдържащи руди, Находище на уран
за пестициди-Черноочене, Склад за пестициди-Устрен, Склад
СЪРНИЦА
за пестициди -1-Звиница, Склад за пестициди-Вранско, Склад
за пестициди-Мезек, Склад за пестициди-Царева поляна,
Склад за пестициди-Стамболово, Склад за пестициди-Силен,
Склад за пестициди-Тънково, Склад за пестициди-Долни
Главанак, Склад за пестициди-Ефрем, Склад за пестицидиБориславци, Склад за пестициди-Сеноклас, Склад за пестициди -Караманци, Склад за пестициди-Сираково, ХХ "Маджарово"-Маджарово, Находище на уран СЪРНИЦА - ХАЙВАЗОВА ЧУКА, СЪРНИЦА - ЦЕНТРАЛЕН, СЪРНИЦА - ГАДЖЕВА ЧУКА-Сърница, Земна лагуна "S $ B Индастриал минералс" – АД-Джебел, Земна лагуна Ферма за мюлари-Поповица, Населени места с частично изграде

BG3G00000Pt039

Карстови води - Настан Триградски басейн

1,39

Рекултивирано общинско депо за отпадъци /БО, СО,
ПО/-Борино, Закрито общинско депо за отпадъци
/БО, СО, ПО/-Девин, Населени места с частично
изградена канализация

BG3G00000Pt040

Карстови води Ермореченски басейн

BG3G00000Pt043

Карстови води - Смолянски
масив

Точкови източници-няма

Пукнатинни води Централно Родопски
комплекс

Действащо депо за отпадъци /БО, СО, ПО/-Мадан,
Действащо депо за отпадъци /БО, СО, ПО/-Бърчево,
Закрито общинско депо за отпадъци /БО, СО, ПО/Борино, Закрито общинско депо за отпадъци /БО, СО,
ПО/-Неделино, Закрито общинско депо за отпадъци
/БО, СО, ПО/-Златоград, Закрито общинско депо за
отпадъци /БО, СО, ПО/-Богутево, Рекултивирано
общинско депо за отпадъци /БО, СО, ПО/-Девин,
Рекултивирано общинско депо за отпадъци /БО, СО,
ПО/-Оряховец, Склад за пестициди-Чубрика, Склад за
пестициди-1-Давидково, Склад за пестициди-1Търън, Склад за пестициди-1-Орехово, Складове за
пестициди-9-Рудозем, Склад за пестициди-1-Плевун,
Населени места с частично изградена канализация,
ХХ "Лъки"-Борово, Находище на уран НАРЕЧЕН-НОВОНареченски бани

BG3G00000Pt046

8

2,08

60,32

Закрито общинско депо за отпадъци /БО, СО, ПО/Златоград, Населени места с частично изградена
канализация

NO3, Pb

в риск

не в риск

не в риск

не в риск

18,74

Населени места без канализация и
от селскостопанска дифузия-вероятно от
органични азотни и фосфорни торове.

87,52

Населени места без канализация.
ХХ "Ерма река"-Ерма река

в риск

не в риск

52,71

Населени места без канализация.
Находище Димов дол", ХХ "Рудозем 2"Рудозем

не в риск

не в риск

40,56

Населени места без канализация и
от селскостопанска дифузия-вероятно от
органични азотни и фосфорни торове.
Рудници Андроу-Шумачевски дол, ВърбаБатанци, Гюдюрска /у-к Ю. Петровица/,
Крушев дол и Мързян-Оловно-цинкови
руди-Мързян, Крушев дол, Мадан, Рудник
Джурково-Джурково, Рудник Димов долРудозем, Рудник Дружба-ГоведарникаБалкан махала, ХХ "Ерма река"-Ерма река,
ХХ "Рудозем 2"+ХХ "Рудозем 1"-Рудозем,
Находище на уран НАРЕЧЕН, у-к ЦентраленНареченски бани, Находище на уран
ЗДРАВЕЦ-Ситово, Добралък

не в риск

не в риск

BG – GR GWB
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКА НА РИСКА НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ
ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ И
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОНИ

www.eeagrants.org

Общата оценка на риска за непостигане на добро химично състояние на трансграничните
подземни водни тела на територията на Източнобеломорски район показва, че за 2 от общо
10 броя ПВТ съществува риск от непостигане на добро химично състояние - BG3G00000Pt040
и BG3G00000Pg028.
Общата риск оценка на ПВТ по количество показва, че за 2 от общо 10 броя ПВТ

в

Източнобеломорски район съществува риск от непостигане на добро количествено състояние
- BG3G000000N011 и BG3G000000Q048.
Общата оценка на риска за непостигане на добро химично състояние на трансграничното и
граничните подземни водни тела на територията на Западнобеломорски район показва, че
за 3 от общо 8 броя ПВТ съществува риск от непостигане на добро химично състояние BG4G000000Q002, BG4G000000Q009 и BG4G000000N012 .
Общата риск оценка на ПВТ по количество показва, че за 3 от общо 8 броя ПВТ

в

Западнобеломорски район съществува риск от непостигане на добро количествено състояние
- BG4G000000Q002, BG4G000000Q009 и BG4G001PtPz025 .

BG – GR GWB

Допълнително характеризиране на подземните водни
тела в Източнобеломорски и Западнобеломорски райони
www.eeagrants.org
Определяне на геоложките характеристики на ПВТ – стратиграфия, геоложки строеж,
тектоника, дебелина, тип на водоносния хоризонт;
Хидрогеоложки характеристики на ПВТ;
Характеристика на отложенията и почвите, покриващи водното тяло в зоната на
подхранването му;
Идентифициране на водни и/или сухоземни екосистеми и повърхностни водни тела, с
които ПВТ е свързано;
Оценка на посоките и степента на обмен между ПВТ и повърхностните води;
Характеризиране на химичния състав на ПВТ - Фонови и базови нива, ПС и концентрация
на веществата или показателите на замърсяване на ПВТ;
За всички подземни водни тела в Източнобеломорски и Западнобеломорски район са
разработени програми за мониторинг на количественото и химично състояние на
подземните води, включително и програми за мониторинг на Зони за защита на водите
за питейно-битово водоснабдяване (ЗЗВ ПБВ).

BG – GR GWB
Предстоящи дейности при разработването на ПУРБ 2016 – 2021г.,свързани с
подземните води в Западнобеломорски и Източнобеломорски райони
www.eeagrants.org

Оценка на степента на изпълнение на целите за опазване на околната среда
за подземните водни тела от първия ПУРБ и анализ на причините за
недостигането им;
Актуализация на целите за опазване на околната среда за ПВТ за периода
2016 – 2021г.;
Определяне на изключенията от постигане на целите;
Преглед на изпълнението на програмите от мерки от първия ПУРБ;
Актуализация на програмите от мерки за постигане на целите за опазване на
околната среда, в това число и мерки, свързани с адаптацията към
климатичните промени.

BG – GR GWB
Принос на проект “Проучване на трансграничните водни тела между Р
България и Р Гърция” към разработването на ПУРБ 2016 – 2021г.
www.eeagrants.org

Изпълнението на проект “Проучване на трансграничните водни тела между
Р България и Р Гърция” ще допринесе със следните дейности, необходими за
изпълнението на актуализираните ПУРБ 2016-2021г.:
Пълно характеризиране на трансграничните и потенциално трансгранични
подземни водни тела в Източнобеломорски и Западнобеломорски района –
включително и на територията на Р Гърция;
Потвърждаване на оценката на количественото и химичното им състояние и
оценката на антропогенния натиск върху тях;
Установяване на възможен трансграничен пренос на пресни води през
държавната граница – включително и прогнози за трансграничен пренос на
замърсители;
Изготвяне на предложения за подобрени и адаптирани към изискванията на
ЕРДВ и Директива 2006//118/ЕО програми за мониторинг;
Оценка на степента на изпълнение на целите от първия ПУРБ и анализ на
причините за недостигането им.

BG – GR GWB

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
www.eeagrants.org

