ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 2016-2021

І. Обща информация за Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ)
1.

Нормативно основание

Плановете за управление на речните басейни се изготвят за всеки от районите за
басейново управление в страната от директора на Басейновата дирекция
Дунавски
район – р.Дунав, Реки
западно от Огоста, Огоста, Искър, Вит,
Осъм, Янтра, Русенски Лом, Дунавски
добруджански реки, Ерма и Нишава.
Черноморски район - Добруджански
реки,
р. Провадийска, р. Камчия,
Севернобургаски реки, Мандренски
реки, Южнобургаски реки
Източнобеломорски район – р.Марица,
р.Тунджа, р.Арда и р.Бяла
Западнобеломорски район – р.Струма,
р.Места и р.Доспат
Плановете за управление на речните басейни се изготвят в съответствие с изискванията
на чл. 155, ал. 1, т. 2 от закона за водите (ЗВ) и чл. 13 от Рамковата директива за водите (РДВ –
директива 2000/60/ЕС), която е транспонирана в закона за водите.
ПУРБ са стратегически документи, които регулират управлението на водите в РБУ и са
разработени успоредно с Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за същия
период, с цел осигуряване на съгласуваност между двата стратегически документа като
елементи на интегрираното управление на речните басейни.
Съгласно изискванията на чл. 14 от РДВ и чл. 159, ал. 1 от ЗВ, ПУРБ се преразглеждат и
актуализират на всеки шест години след първоначалното им публикуване.
В страната бяха разработени и влязоха в сила първите ПУРБ за периода 2010-2015г., като
едновременно с прилагането им се разработиха ПУРБ за периода 2016 – 2021г. Вторите ПУРБ
следваше да бъдат завършени до края на 2015г и докладвани на ЕК като задължение по РДВ до
март 2016г.
Приемането и докладването на ПУРБ до края на 2016г е от изключително значение не
само за изпълнение задълженията на страната по директива 2000/60/ЕС, но това е и Тематично
предварително условие за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 – 2020 в
сектор „води“ със същия срок за изпълнение. При неизпълнение на условието има риск от
спиране на финансиране за ОП „ОС“, ПРСР, ОП „Иновации и конкурентно способност.

2. Основни стъпки за разработване и финализиране на ПУРБ
ПУРБ се разработва и актуализира на етапи, като на всеки етап се провеждат консултации
с обществеността и заинтересованите страни:

 график и работна програма на ПУРБ и мерки за консултация
 междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите
 проект на ПУРБ и програма от мерки
Проектът на ПУРБ е публикуван на 01.12.2015г. за обществени консултации за срок от
6м съгласно ЗВ. В последствие консултацията е удължена с цел осъвместяване с процедурата
по ЕО.
За всички ПУРБ са изготвени доклади за оценка съвместимостта със защитените зони по
Натура 2000 и доклади по екологична оценка, които са публикувани за консултация.
В процеса на консултация по екологичните оценки са предвидени обществени обсъждания
както следва:
 За Дунавски район – на 6.12.2016г
 Черноморски район – на 1.12.2016г
 Източнобеломорски район – на 29.11.2016г
 Западнобеломорски район – на 2.12.2016г
Планирани са заседания на ВЕЕС за разглеждане на докладите по ЕО на ПУРБ както
следва:
 13.12.2016г за ДЕО на ПУРБ на
Западнобеломорски райони за басейново управление

Черноморски,

Източнобеломорски

и

 21.12.2016г - за ДЕО на ПУРБ на Дунавски райони за басейново управление
На 28.12.2016г е планирано е заседание на Министерски съвет за приемане на ПУРБ.
До 30.12.2016г се предвижда приключване на докладването на ПУРБ пред ЕК.

3. Консултация с обществеността и заинтересованите страни при разработване на
ПУРБ
В хода на разработване на плановете за управление на речните басейни бяха изготвени
график и работна програма за разработване на ПУРБ, включително и мерките за
консултация като по тях бяха проведени консултации в периода 21.12.2012г – 30.06.2013г.
Въз основа на резултатите от актуализацията на характеризирането на района за
басейново управление за всеки ПУРБ са изготвени преглед на значимите проблеми в
управлението на водите, които са публикувани на интернет страниците на басейновите
дирекции и МОСВ и са проведени консултации в периода 05.11.2014г. - 01.06.2015.
Проектите на четирите ПУРБ и програмите от мерки са публикувани за консултация с
обществеността на 1.12.2015г. В хода на консултациите по проектите на ПУРБ са проведени
по 5 бр. срещи – консултации за всеки ПУРБ на национално ниво с министерствата и
техните структури, имащи отношение към мерките в ПУРБ (с министерство на земеделието и
храните, министерство на регионалното развитие и благоустройството, министерство на
икономиката, министерство на енергетиката, министерство на здравеопазването), както и срещи

с икономически сектори, организирани съвместно с Българска стопанска камара и Българска
асоциация по водите в периода март – май 2015г.
Във всеки район за басейново управление бяха проведени също множество срещи на
местно ниво, свързани с конкретни проблеми и мерки от ПУРБ като:
 За Дунавски район – са проведени 3 бр. срещи - консултации. В процеса на
консултации по проекта на ПУРБ до края на октомври са постъпили 109 бр. становища.
Попълнени са 114 бр. анкети
 За Черноморски район – са проведени 4 бр. срещи - консултации. В процеса на
консултации по проекта на ПУРБ до края на октомври са постъпили 40 Бр. становища.
Попълнени са 115 бр. анкети.
 За Източнобеломорски район – са проведени 32 бр. срещи – консултации (в тях са
включени и петте срещи с министерствата). В процеса на консултации по проекта на ПУРБ до
настоящия момент са постъпили 113 бр. становища. Попълнени са 65бр. анкети, като 16 от тях
съдържат предложения за мерки или промяна на мерките в проекта на ПУРБ.
 За Западнобеломорски район - са проведени 4 бр. срещи - консултации. В процеса на
консултации по проекта на ПУРБ до края на октомври са постъпили 40 бр. становища.
Попълнени са 55 бр. анкети.
ІI. ПУРБ 2016 - 2021
1. Съдържание на ПУРБ
ПУРБ е структуриран в следните раздели:
 Раздел 1 Описание на характеристиките на РБУ – информация за определените
повърхностни и подземни водни тела (ВТ) , типове повърхностни води, референтни условия,
силномодифицирани и изкуствени водни тела
 Раздел 2 Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от
човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води – преглед на
натоварването върху води от човешка дейност от точкови и дифузни източници на замърсяване,
водовземане, регулиране на оттока, изменения във физичните характеристики на реките и др.
 Раздел 3 Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите – регистър на
Зоните за защита на водите (ЗЗВ), който включва:
o

ЗЗВ, определени за водочерпене за човешка консумация (директива 75/440/ЕС).

o ЗЗВ - води за рекреация, включително определените зони с води за къпане (директива
76/160/ЕС)
o

ЗЗВ - Нитратно уязвими зони (директива 91/676/ЕС)

o

ЗЗВ - Чувствителни зони (директива 91/271//ЕС)

o

ЗЗВ - Зони за опазване на стопански ценни видове риби (директива 79/923//ЕС)

o ЗЗВ – зони, в които водата е важен фактор за опазване на биоразнообразието (ЗЗ по
„Натура 2000“ по директива 92/43/ЕИО и директива 79/409/ЕИО и защитени територии).

 Раздел 4 Мониторинг и оценка на състоянието на повърхностните води, подземните
води и зоните за защита на водите – информация за състоянието на повърхностните и
подземни води и програмите за мониторинг
 Раздел 5 Списък на целите за опазване на околната среда – определените цели и
изключения з повърхностните и подземни води и цели за зоните за защита на водите съгласно
изискванията на чл.156а, ал.1 от ЗВ
 Раздел 6 Кратък преглед на икономическия анализ на водоползването - оценка на
икономическото и социално значение на водоползването, оценка на развитието спрямо
ситуацията в първия ПУРБ и степента на възстановяване на разходите за водните услуги).
 Раздел 7 Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване
на околната среда - мерките, които се предвиждат за постигане на целите на ПУРБ, в т.ч.
планираните средства и отговорните за прилагането).
 Раздел 8 Актуализация на регистъра на всички други планове и програми в
обхвата на РБУ, отнасящи се за отделни басейни, сектори, проблеми или типове води национални, регионални, областни и общинските планове и програми, в т.ч. плановете за
управление на защитени територии и зони за защита на водите и регионалните генерални
планове за водоснабдяване и канализация на ВиК-операторите
 Раздел 9 Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите
резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана (Консултация с
обществеността) – информация за процеса на консултация с обществеността и
заинтересованите страни в отделните етапи от разработване на ПУРБ, в т.ч. информация за
използваните средства за консултация и резултатите.
 Раздел 10 Трансгранична координация при актуализацията на ПУРБ (2016 – 2021
г.) – информация за проведената трансгранична консултация и обмен на информация за
разработване на ПУРБ.
 Раздел 11 Компетентни органи за управление на водите; Този раздел указва
компетентните органи за управление на водите - Този раздел указва компетентните органи
за управление на водите.
 Раздел 12 Лица за връзки и процедури за получаване на документация и
информация за програмите от мерки и данните от мониторинга
 Раздел 13 Екологична оценка на проекта на ПУРБ.

2.Напредък за постигане на целите за добро състояние
Основната цел, която следва да се постигне чрез прилагането на ПУРБ е добро
състояние на водите и свързани с тях екосистеми и зони а защита на водите.
Ето защо отправна точка при разработването на ПУРБ е оценка състоянието на
повърхностните и подземните води, каква част от тях са постигнали целите за добро
състояние, а за тези които не са – анализ на причините и предприемане на мерки за постигане
на целите.
2.1. Постигнати цели на повърхностните води

За повърхностните ВТ са постигнати целите, когато неговото екологично и химично
състояние е поне „добро“.
В таблицата е представена информация за повърхностните водни тела, за които са
постигнати целите за добро състояние (едновременно са в добро или отлично екологично
състояние и добро химично състояние) в четирите ПУРБ и обобщените данните на национално
ниво.
табл.1 – Постигнати цели за добро състояние за повърхностните ВТ

На
Западнобеломо Източнобеломо
национално
Повърхностни водни тела/РБУ рски
рски
Дунавски Черноморски ниво
Общо (бр.)
183
311
256
205
955
с постигнати цели (бр.)
60
123
104
10
297
с постигнати цели %
33%
40%
41%
5%
31%

2.1.1. Екологичното състояние / потенциал
Екологичното състояние се оценява в 5-степенна скала в следните цветове:
Отлично

Добро

Умерено

Лошо

Много лошо

В таблицата е представена информация за екологичното състояние или екологичен
потенциал (за определените силномодифицирани и изкуствени водни тела) на повърхностните
водни тела в четирите ПУРБ и обобщените данните на национално ниво.
табл.2 – Екологично състояние на повърхностните водни тела
Състояние/РБУ
отлично
добро
умерено
лошо
много лошо
неизвестно

Западнобеломорски Източнобеломорски
%

бр.
11
103
51
8
5
5

%

бр.
6
56,3
28
4,3
2,7
2,7

18
105
112
26
12
38

Дунавски

6
34
36
8
4
12

Черноморски

%

бр.
17
112
57
22
7
41

6,64
43,75
22,22
8,5
2,73
6,01

за страната

%

бр.
5
72
83
25
20
0

%

бр.
2,44
35,12
40,49
12,20
9,76
0,00

51
392
303
81
44
84

5,34
41,05
31,73
8,48
4,61
8,8

Най-често срещаните въздействия, които са причина за непостигане на добро екологично
състояние във всички РБУ са замърсяването с биогенни вещества, водещи до повишено
съдържание на азотни и фосфорни съединения и до еутрофикация на водите, както и
замърсяването със специфични вещества от индустриални емитери.
Основните причинители на тези замърсявания са: заустването на непречистени или в
недостатъчна степен пречистени битови отпадъчни води, заустване в недостатъчна степен
пречистени индустриални отпадъчни води, дейности от селското стопанство и др.
Характерен вид натиск за Източнобеломорски, Западнобеломорски Дунавски РБУ е
замърсяване от стари минни съоръжения, които водят до повишение на концентрацията на
специфични и приоритетни вещества във повърхностните водни тела.
Една от причините за увеличения брой на водните тела в умерено и лошо състояние в
Черноморски район е увеличеният набор на наблюдаваните параметри в периода на първия
ПУРБ - проведено наблюдение по всички МЕК и ФХЕК в крайбрежните морски води през
периода на първия ПУРБ, както и проведени хидроморфологични изследвания.
2.1.2. Химично състояние
Оценката на химичното състояние е съгласно стандарти за качество (СКОС) , определени
с Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други
замърсители ( 09.11.2010 г., приета с ПМС № 256 от 01.11.2010 г.).
Оценката на химичното състояние се извършва в две степени:

В таблицата е представена информация за химичното състояние на
повърхностните водни тела в четирите ПУРБ и обобщените
данните на национално ниво.
Добро

Лошо

табл.3 – Химично състояние на повърхностните водни тела
Състояние/РБУ
добро
лошо
неизвестно

Западнобеломорски Източнобеломорски
%

бр.
63
3
117

%

бр.
34,4
1,6
64

49
7
255

Дунавски

16
2
82

Черноморски

%

бр.
165
6
85

65
2
33

за страната

%

бр.
45
9
151

%

бр.
22,00
4,00
74,00

322
25
608

33,72
2,62
63,66

Причините за непостигане на добро химично състояние при оценените ВТ във всички
ПУРБ са превишени концентрации на приоритетни вещества от индустриални източници и/или
стари замърсявания.
За Черноморски район причина за непостигане на добро химично състояние за
вътрешните повърхностни води е повишено съдържание на живак, а за крайбрежните водни
тела, веществата причиняващи лошо химично състояние са: DEHP, кадмий и Tributyltin
вещества.
За Дунавски район причина за непостигане на добро химично състояние е замърсяване в
конкретни ВТ с тежки метали-никел, кадмий и трихлорметан.
За Източнобеломорски район причината за непостигане на добро химично състояние са
само за метали – кадмий, олово, никел и живак (само в 1 водно тяло), които се предизвикват от
действащи и стари съоръжения за рудодобив и преработка на метали;
За Западнобеломорски район веществата, които причиняват лошо химично състояние са
кадмий, никел и олово. Тези замърсявания са в резултат на стари вече приключили промишлени
дейности за добив и обогатяване на цветни руди и зауствания от недостатъчно пречистени
промишлени отпадъчни води;

2.2. Постигнати цели за подземните води
За подземните ВТ са постигнати целите, когато неговото количествено и химично
състояние е „добро“.
В таблицата е представена информация за подземните водни тела, за които са постигнати
целите за добро състояние (едновременно са в добро количествено и добро химично
състояние) в четирите ПУРБ и обобщените данните на национално ниво.
табл.4 – Постигнати цели за добро състояние за подземните ВТ
Подземни водни тела/РБУ
Общо (бр.)
с постигнати цели (бр.)
с постигнати цели %

На
Западнобеломо Източнобеломо
национално
рски
рски
Дунавски Черноморски ниво
38
41
50
40
169
32
23
28
23
106
84%
56%
56%
58%
63%

2.2.1. Количествено състояние за подземните води
Оценка на количественото състояние на подземните води е извършена само за ПВТ,
определени в риск. Съгласно приетия подход водните тела, за които не е идентифициран риск от

водочерпене са определени в добро състояние. Определянето на количественото състояние се
извършва въз основа на следните тестове: воден баланс, поток на повърхностните води,
Сухоземни екосистеми, зависими от подземни води и интрузия на солени или замърсени води.
Количественото състояние се класифицира в две степени: добро и лошо.
В таблицата е представена информация за количественото състояние на подземните водни
тела в четирите ПУРБ и обобщените данните на национално ниво.
табл.5 – Количествено състояние на подземните ВТ
Състояние/РБУ
добро количествено
лошо количествено

Западнобеломорски Източнобеломорски
бр.
32
6

%
84,21
15,8

%

бр.
41
0

100
0

Дунавски
бр.
50
0

%
100
0

Черноморски
бр.
40
0

%
100
0

за страната
%

бр.

163
6

96,45
3,55

2.2.2. Химично състояние за подземните води
Състоянието се класифицира в две степени: добро и лошо.
В таблицата е представена информация за химичното състояние на подземните водни тела
в четирите ПУРБ и обобщените данните на национално ниво.
табл.6 – Химично състояние на подземните ВТ
Състояние/РБУ
добро химично
лошо химично

Западнобеломорски Източнобеломорски
бр.
37
1

%
97,37
2,63

%

бр.
23
18

56
44

Дунавски
бр.
28
22

%
56
18

Черноморски
бр.
23
17

%
57,5
42,5

за страната
%

бр.

111
58

65,68
34,32

В Дунавски район идентифицираните замърсители, с установени концентрации над
стандартите за качество, са: нитрати, фосфати, амоний, хром, желязо и манган, които са
причина за непостигане на добро състояние на ПВТ както следва:
- нитрати,фосфати и амоний - за 14 бр. ПВТ;
- специфични замърсители (хром, желязо и манган) – 8 бр. ПВТ
Основните източници емитиращи биогенно замърсяване на подземните води са
земеделието, населените места без канализация, общински депа за отпадъци, нерегламентирани
сметища; стари замърсявания от минали дейности. Значими източници на замърсяване с тежки
метали в– желязо, хром, манган – за подземните води са главно индустрията, мини/
хвостохранилища, депа/сметища.
В Черноморски район са определени в лошо състояние са 17 ПВТ по съдържание над
ПС на показателите: нитрати, ортофосфати, амониеви йони, натрий, хлориди, калций, магнезий,
манган, желязо, ел. проводимост.
В Източнобеломорски район 18 броя подземни ВТ са оценени в лошо химично
състояние, като това се дължи на следните показатели: Нитрати, Амониеви йони, Хлориди,
Сулфати, Манган, Желязо, Калций, Натрий, Магнезий, Твърдост (обща), Перманганатна
окисляемост, Фосфати.
В Западнобеломорски район - едно подземно водно тяло (ПВТ) е преминало от добро в
лошо химично състояние в сравнение с първия ПУРБ (2010-2015) по тест „Значимо влошаване
на екологичното или химичното състояние на повърхностни водни тела, причинено от пренос
на замърсители от ПВТ”. Установено е влошаване на екологичното състояние на
повърхностно водно тяло „р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р.

Струма” с код BG4ST400R1072, поради постъпване в него на замърсяващи вещества (NO3) от
ПВТ „Порови води в кватернер – Струмешница”.

3.Програма от мерки в ПУРБ
3.1.Планиран ефект
Постигането на целите за добро състояние на водите е свързано с прилагане на мерки за
отстраняване или намаляване на негативното въздействие от човешката дейност и подобряване
на състоянието на водите във всеки РБУ.
С прилагане на предвидените мерки в ПУРБ се предвижда подобряване на състоянието на
водите. Същото е съобразено с изискванията на РДВ, която допуска след съответните
обосновки в ПУРБ целите за добро състояние да бъдат отлагани най-късно до 2027г.
Планираният ефект от прилагане на мерките за всеки ПУРБ е представен на диаграмите
по-долу.

3.2.Подход за разработване на ПоМ
При планиране на мерките
взаимовръзките

по водни тела е приложен подход, който отчита

движеща сила – натиск – въздействие –състояние – екологични цели - мерки, както е
показано на фигурата по-долу.

Целта на този 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.
При актуализация на ПоМ за ПУРБ 2015 е преразгледан списъкът с мерки от ПУРБ 2010
– 2015. Планираните мерки са избрани от единен каталог от мерки, разработен на национално
ниво.

3.3.Мерки в Програмата от мерки и Движещи сили
В програмите от мерки в ПУРБ са включени мерки за ограничаване и намаляване на
въздействието върху водите и екосистемите от различни човешки дейности, които са свързани
с движещите сили,които ги пораждат: урбанизация , индустрия, селско стопанство, горско
стопанство, изменение в климата, енергетика – ВЕЦ, енергетика – различно от ВЕЦ,
рибовъдство и аквакултури, защита от наводнения, туризъм и рекреация, транспорт, и
непозната движеща сила (други). Има и случаи, в които дадена мярка е предвидена поради
повече от една движеща сила. Към всяка мярка са предвидени конкретни действия за постигане
на съответните екологични цели в отговор на конкретния натиск.
Мерките и конкретните действия в Програмите от мерки на четирите ПУРБ са съобразени
с изготвения на национално ниво каталог от мерки.
1.Урбанизирани територии - изграждане, реконструкция или модернизация на
канализационни системи, изграждане, рекултивация и закриване на депа за битови отпадъци,
ефективност на ползването на вода – отговорни за изпълнението са общини, МРРБ в
партньорство с ВиК оператори
2. Индустрия, вкл. рудодобив и стари замърсявания - Изграждане или модернизиране
на пречиствателни станции за промишлени отпадъчни води, намаляване и предотвратяване на
замърсяването с устойчиви органични замърсители/приоритетни вещества, възстановяване на
замърсени зони, ефективност на ползването на вода – отговорни за изпълнението са
собственици на индустриални предприятия, МИ – за последици от стари замърсявания
3.Селско стопанство - Намаляване на замърсяването с нитрати и пестициди от
земеделски източници, повишаване на информираността на земеделските производители,
намаляване загубите на вода за напояване, подобряване на режима на оттока – отговорни за
изпълнението са фермери, МЗХ, "Напоителни системи" ЕАД

4. Горско стопанство – Подобряване стопанисването на горите във водосбора на
повърхностните водни тела предназначени за ПБВ, Изпълнение на проекти свързани с
увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал и др., мерки за опазване на
питейната вода - отговорни за изпълнението са МЗХ .
5. Енергетика - Подобряване на хидроморфологичните условия на водните тела,
подобряване на надлъжната непрекъснатост на реката, Опазване и подобряване на състоянието
на зони за защита и др. , подобряване на режима на оттока - отговорни за изпълнението са
собственици на ВЕЦ, МЕ
6.Управление – Проучвания за установяване на замърсяване на повърхностни и подземни
води, подобряване на мониторинга, Приемане/актуализиране на нормативни актове в областта
на опазване, използване и управление на водите и др. - отговорни за изпълнението са МОСВ и
др. министерства.
7.Транспорт - Подобряване на надлъжната непрекъснатост на реката, мерки за
недопускане или контрол на замърсяването от транспорт, осъществяване на контрол на
дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, разработване и
прилагане на инструкция и мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товароразтоварни дейности и др. - отговорни за изпълнението са МТ
8.Изменение на климата – мерки за адаптиране към изменението на климата:
Разработване и изпълнение на План за управление на суши; Изследване на възможността за
изграждане на съоръжения за улавяне и използване на биогаз в пречиствателни станции за
отпадъчни води и др. - отговорни за изпълнението са МОСВ и др. министерства.
9.Зони за защита на водите от екологичната мрежа „Натура 2000” - Подобряване на
управлението на водите в зоните за защита на водите чрез определяне на изискванията към
количеството и качеството на водите при разработване на плановете за управление на защитени
зони и територии, зависими от повърхностните или от подземните води и др. - отговорни за
изпълнението са МОСВ
10. Защита от наводнения - Подобряване на надлъжната непрекъснатост, мерки за
естествено задържане на води, научноизследователска дейност, подобряване на базата от
знания за намаляване на несигурността, подобряване на хидроморфологичните условия на
водните тела и др. - отговорни за изпълнението са БД, МОСВ, общини, "Напоителни системи"
ЕАД
11. Туризъм и рекреационни дейности - Подобряване на надлъжната непрекъснатост на
реката, Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за намаляване на
несигурността, - отговорни за изпълнението са БД, МОСВ, МТ
12. Рибовъдство и аквакултури - намаляване на замърсяването с хранителни елементи
от земеделието, подобряване на надлъжната непрекъснатост, научноизследователска дейност,
подобряване на базата от знания за намаляване на несигурността, мерки за недопускане или
контрол на неблагоприятните въздействия от инвазивни чужди видове или внесени
заболявания, подобряване на управлението. - отговорни за изпълнението са БД, МЗХ, РИОСВ,
ИАРА.
3.4.Стойност на програмата от мерки
Общата стойност на Програмата от мерки в ПУРБ 2016-2021 г. на Дунавски район възлиза
на 1 796 461 083,62 лв. По-голямата част от тези средства са предвидени за основни мерки,
чието изпълнение е задължително.

Предвидените мерки в Програмата от мерки в ПУРБ 2016-2021 г. на Източнобеломорски
район са на стойност 2 115 699 963лв.
Общата стойност на Програмата от мерки в ПУРБ 2016-2021 г. на Западнобеломорски
район възлиза на 380 351 248 лв.
Общата стойност на Програмата от мерки в ПУРБ 2016-2021 г. на Черноморски район
възлиза на 884 945 582 лв.
Табл. 7 – Стойност на ПоМ по движещи сили
движеща сила
Западнобеломорски Източнобеломорски
урбанизация
308 512 624 лв.
1 948 931 102 лв.
индустрия
0 лв.
119 466 575 лв.
селско стопанство
0 лв.
21 771 489 лв.
горско стопанство
0 лв.
0 лв.
рибарство и аквакултури
101 800 лв.
2 415 595 лв.
Енергетика – ВЕЦ
831 000 лв.
1 466 130 лв.
Енергетика – без ВЕЦ
38 610 лв.
Туризъм и рекреация
47 025 лв.
Транспорт
157 130 лв.
Защита от наводнения
228 400 лв.
5 508 891 лв.
Изменение на климата
0 лв.
0 лв.
Към повече от една движещи сили
70 677 423 лв.
15 897 416 лв.
обща стойност
380 351 248
2 115 699 963

Дунавски
1 782 603 986 лв.
190 800 лв.
2 643 266 лв.
25 000 лв.
3 284 400 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
7 713 632 лв.
1 796 461 083,62

Черноморски
864 953 332 лв.
0 лв.
7 567 250 лв.
0 лв.
355 000 лв.
0 лв.
0 лв.
0 лв.
260 000 лв.
52 500 лв.
0 лв.
11 757 500 лв.
884 945 582

за страната
4 905 001 044 лв.
119 657 375 лв.
31 982 005 лв.
25 000 лв.
2 872 395 лв.
5 581 530 лв.
38 610 лв.
47 025 лв.
417 130 лв.
5 789 791 лв.
0 лв.
106 045 971 лв.
5 177 457 877

3.5.Източници на финансиране и институционален анализ
Източниците на финансиране на Програмите от мерки в ПУРБ са:
 Държавен бюджет
 Общински бюджети
 Европейски фондове:
o
Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.
o
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
o
Други програми към ЕСИФ;
 Предприятие за управление на дейностите по околна среда (ПУДООС);
 Частни инвестиции
Средствата от държавния бюджет са в рамките бюджетите на съответните държавни
институции и общините, национално публично съ-финансиране и др. инвестиции.

4. Подобряване на управлението и преодоляване на празноти в първия ПУРБ
В резултат на прилагане на първия ПУРБ е налице напредък и в редица други области,
свързани с преодоляване на празноти в първия ПУРБ, подобряване на разбирането за
състоянието на водите и в оценките и като цяло на управлението на водите. Те са свързани с:

приемане на нова типово-специфична пет-степенна класификационна система за
оценка на екологичното състояние на повърхностните води

промени в нормативната уредба, включително закона за водите, ЗООС с цел
отразяване на новите класификационни системи, изисквания за мониторинг и интегриране на
политиката по водите в други секторни политики ( създаване на координационен съвет по
водите, Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностни води, Наредбата за мониторинг на
водите ,Наредба за СКОС на приоритетни вещества и някои други замърсители; становища за
допустимост на инвестиционни намерения спрямо ПУРБ като част от процедурата по ЗООС и
др.)

Подобрения в научно-методичната основа:
 проучвания – бяха възложени на национално ниво проучвания, свързани с подобряване
на знанията като проучване за изменението на климата върху водите и разработване на мерки
за адаптация, валидиране на определените типове повърхностни води с необходимите
измервания и др.;
 разработени бяха на национално ниво и приложени при изготвяне на вторите ПУРБ
редица подходи, осигуряващи координация при изготвянето на четирите ПУРБ .

Интеркалибрирани методи за анализ на 5 бр. биологични елементи за качество,
приложими за 6 интеркалибрационни типа (повече от един БЕК за всеки тип).

Подобрена достоверност на оценката на състоянието: преразгледани са границите
на повърхностните водни тела и е намалена средната дължина, което позволява по-точна
оценка; разширен е мониторингът – увеличен брой пунктове; внедрени нови методи за анализ;
разширен е обхвата на анализираните показатели;

Във връзка с изготвянето на Морската стратегия на Р България и Програмата от
мерки с период на действие 2016 - 2021 г., изпълнявайки изискванията на Рамкова директива за
морска стратегия 2008/56/ЕО, чийто обхват включва териториалните води и изключителната

икономическа зона (ИИЗ) на Р България и надгражда РДВ в крайбрежните води, във втори
ПУРБ на ЧРБУ са заложени мерки, насочени към интегриране на дейностите по двете
директиви с цел намаляване на някои видове антропогенен натиск като: внасяне на неместни,
често инвазивни видове растителни и животински организми (връзка с Дескриптор 2 –
Неместни видове), внасяне на твърди отпадъци с антропогенен произход в морската среда,
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от корабоплаването (връзка с Дескриптор 10 –
Морски отпадъци), загуба на биоразнообразие в резултат на тралиране и изграждане на
пристанищни и брегозащитни съоръжения (връзка с Дескриптори 1 – Биоразнообразие, 6 –
Цялост на морското дъно и 7 – Хидрографски изменения), драгиране и депониране на драгажни
маси (връзка с Дескриптор 8 – Замърсители в морската околна среда).

Подобрена трансгранична координация със съседните държави - осигурено е
активно участие в дейностите по управление на водите в международния басейн на р.Дунав,
координирани от МКОРД за ПУРБ на Дунавски район, който е координиран с ПУРБ на
международния Дунавски басейн. Извършена е двустранна координация и обмен на
информация с Румъния на всички етапи от разработване на ПУРБ в рамките на двустранно
споразумение. Подписани са декларации за сътрудничество в областта на водите с РГърция и
РТурция въз основа на които са проведени редица срещи и обменена информация при
разработване на ПУРБ. Предприети са стъпки за осигуряване на двустранна координация със
РСърбия и РМакедония.

Приложени са модели за анализ и оценка на натиска и въздействието върху
водите в Дунавски РБУ - модел MONERIS ( МКОРД) за анализ на натиска от азот и фосфор в
РБУ, модел PegOPERA за анализ на натиск и въздействие в поречия Искър и Янтра.
5.Необходимост от подобрения по време на прилагане на втория ПУРБ.
За подобряване управлението на водите и достоверността на оценките след анализ са
необходимо още някои подобрения, за част от които са предвидени мерки в програмата от
мерки на ПУРБ като:

Разширяване на мониторинговата мрежа чрез разкриване на нови пунктове и
осигуряване на условия за мониторинг и анализ, вкл. методи за всички показатели за качество,
отговарящи на изискванията на Директива 2009/90/ЕО.

подобряване на информационната основа - организиране и поддържане на
информацията, осигуряване на условия за широко прилагане на модели (софтуер; данни;
обучения)


подобряване на капацитета на БД ( численост; експертиза )


подобряване на междусекторната координация и обмен на информация и др.

Провеждане на навременни и с достатъчна честота специфични проучвания на
повърхностните и подземните водни тела с цел набиране на актуални и достатъчен набор от
данни за планиране и изпълнение на допълнително наблюдение и / или специфични мерки за
тяхното подобряване на тяхното състояние или поддържане, ако вече постигнато добро
състояние.
6. Национални програми.

Националните програми се разработват във връзка със задълженията на Координационния
съвет по водите по обсъждането им (чл. 10д от Закона за водите) и на Министерския съвет по
тяхното приемане заедно с приемането на плановете за управление на речните басейни (чл. 151,
ал. 2, т. 1 от Закона за водите)
Националните програми са разработени въз основа на програмите от мерки в ПУРБ, като
съдържат информация за стойността на инвестиционните мерки и тяхното планирано
финансово изпълнение по години.
Общата стойност на програмите за прилагане възлиза на 5 106 173 435 лв., които са
разпределени по години по следния начин:

Фигура 1. Разпределение на планираните инвестиции в периода 2017-2021 г., лв.

Години

Инвестиции по райони за басейново управление, лв.
Западнобеломорски

Източнобеломорски

Дунавски

Черноморски

Общо

2017

47 138 536

393 553 519

68 394 862

94 069 081

603 155 997

2018

125 649 887

942 493 278

110 477 540

147 680 962

1 326 301 667

2019

119 767 408

596 021 347

365 760 527

201 445 524

1 282 994 805

2020

55 667 768

80 191 574

755 739 689

244 950 395

1 136 549 426

2021

22 980 665

99 198 050

496 088 466

138 904 360

757 171 540

Общо

371 204 263

2 111 457 767

1 796 461 084

827 050 322

5 106 173 435

Таблица 1. Планирани инвестиции по години за периода 2017-2021, лв.

Мерките в националните програми са разпределени по политики в зависимост от
естеството на мярката и на основният орган по прилагане на съответната политика:
 Водоснабдяване и канализация (Министерство на регионалното развитие и
благоустройството)
 Енергетика (Министерство на енергетиката)
 Индустрия (Министерство на икономиката)
 Земеделие (Министерство на земеделието и храните)
 Транспорт (Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията)
 Общинска политика (Общини)
 Околна среда (Министерство на околната среда и водите)
По-голямата част от необходимите инвестиции се планират в сектора на водоснабдяването
и канализацията и са свързани с мерки по изграждане и реконструкция на водоснабдителни и
канализационни мрежи и на пречиствателни станции за отпадъчни води, чието строителство
изостава спрямо сроковете определени в договора за присъединяване на България към ЕС.
Разпределението на програмите от мерки по сектори е дадено на Фигура 2.

Фигура 2. Разпределение на необходимите инвестиции по сектори, лв.

Сектори

Инвестиции по райони за басейново управление, лв.
Западнобеломорски

Източнобеломорски

Дунавски

Черноморски

Общо

ВиК

299 594 039

1 904 472 968

1 723 646 836

744 009 022

4 671 722 866

Друго

0

0

770 000

0

770 000

Енергетика

731 000

3 863 972

3 244 400

0

7 839 372

Земеделие

57 000

21 633 454

1 955 766

0

23 646 220

Индустрия

0

117 086 122

190 800

26 660 000

143 936 922

Общинска
политика

62 384 460

47 442 639

60 849 250

44 851 550

215 527 899

Околна
среда

8 437 763

16 888 752

5 804 032

6 409 750

37 540 298

69 860

0

5 120 000

5 189 860

2 111 457 767

1 796 461 084

827 050 322

5 106 173 435

Транспорт
Общо

371 204 263

Таблица 2. Планирани инвестиции по сектори, лв.
Националните програми за прилагане се разработват за всеки от четирите района за
басейново управление:
 Дунавски с център Плевен
 Черноморски с център Варна
 Източнобеломорски с център Пловдив
 Западнобеломорски с център Благоевград
Тъй като районите за басейново управление се характеризират с различна големина,
натоварване и състояние на водите и поради различната степен на изпълнение на програмата от
мерки в първия период 2009-2015 г., необходимите средства за изпълнение на програмите са на
различна стойност в различните РБУ. Информация за разпределението по РБУ е дадено на
Фигура 3.

Фигура 3. Разпределение на необходимите средства по райони за басейново
управление, лв.

Инвестиции по райони за басейново управление, лв.
Стойност
мерките

на Западнобеломорски
371 204 263

Източнобеломорски

Дунавски

Черноморски

Общо

2 111 457 767

1 796 461 084

827 050 322

5 106 173 435

Таблица 3. Планирани инвестиции по райони за басейново управление, лв.

За добро планиране на изпълнение на програмите за прилагане е необходимо планираните
инвестиции да бъдат правилно насочени към възможните източници на финансиране. В
програмите са идентифицирани следните възможни източници, като е отбелязано и
неосигуреното финансиране:
 Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) – Оперативна програма
„Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони
 Национално съ-финансиране по ЕСИФ
 Държавен бюджет
 Общински бюджет
 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
 Частни инвестиции (ВиК оператори, предприятия)
 Държавно финансиране*

* Държавно финансиране – финансиране, което следва да се предвижда ежегодно в
разходите по бюджетите на отговорните министерства.
За мерките, които е предвидено да се финансират по европейски програми е посочено
европейското финансираме, националното съ-финансиране и собственото участие (от ВиК
оператора или общината).
Разпределението на инвестиции по източници на финансиране и неосигурено
финансиране е дадено на Фигура 4.

Фигура 4. Инвестиции в програмите за прилагане по източници на финансиране, лв.

Райони

ЕСИФ

Национално
съфинансиране

Държавен
бюджет

Общински
бюджет

Частни
инвестиции

ПУДООС

Държавно
финансиране*

Западнобеломорски

18 818 174

3 320 854

4 284 763

3 727 540

2 812 003

31 803 460

306 437 468

Източнобеломорски

192 407 428

26 272 519

8 795 100

6 291 787

53 144 162

42 447 579

1 782 099 192

Дунавски

351 429 912

62 017 043

165 000

40 211 133

17 771 691

47 694 438

1 277 171 866

Черноморски

211 067 186

37 247 150

821 000

20 812 651

49 780 144

32 244 264

475 077 927

Общо

773 722 700

128 857 567

14 065 863

71 043 110

123 508 000

154 189 742

3 840 786 453

Таблица 4. Планирани инвестиции по източници на финансиране, лв.

За успешното изпълнение на програмите от мерки е необходимо мерките, за които няма осигурено финансиране да бъдат
заложени в бюджетите на съответните министерства/общини в рамките на процедурите по изготвяне на държавния бюджет.
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