Подход за определяне на ефекта от изпълнението на мерките,
заложени в ПУРБ

Оценката на ефекта от изпълнението на програмите от мерки в първия ПУРБ ще се
извърши въз основа на актуализираните характеристики на басейновите райони (чл. 156л от
Закона за водите) и информацията от проведения мониторинг на водите, като се отчита
промяната в състоянието на водните тела.
При наличие на резултати от прилагане на модели, анализът се извършва на база
резултатите от моделирането.
Етапи на оценката:
I. Преглед на планираните мерки на ниво водно тяло и идентифициране на елементите за
качество, съответно параметрите, индикативни за типа натиск, за който е планирана всяка
мярка.
Резултат: Резюме на елементите за качество / параметрите, на ниво ВТ, за които са
планирани мерки.
II. Съпоставка на резултатите от мониторинга на биологични, физико-химични и
хидроморфологични елементи за качество и сравнение с резултатите по съответните елементи
за качество/параметри спрямо ПУРБ.
Резултат: Оценка на промените на състоянието на отделните елементи за качество /
показатели, спрямо които са планирани мерките във водното тяло.
III. Анализ на постигането на регламентираните в ПУРБ екологични цели на база на
резултатите по т. II.
IV. При констатирана липса на подобряване, или при влошаване състоянието на дадено
водно тяло:
1.
Преглед на източниците на натиск, влияещи върху съответния елемент за
качество, по които е идентифицирано непостигане на екологичните цели и сравнение с
източниците на натиск спрямо ПУРБ.
2.
Преглед на степента на изпълнение на планираните мерки за водното тяло (вкл.
сравнение на данните от емисионен мониторинг на източниците на замърсяване преди и след

изпълнение на мярката) и анализ на изменението на свързаните елементи за качество в тялото (
идентифицирани по т. 1).

Резултат:
1. Списък на елементите за качество / параметрите за които е установена липса на
подобряване, или влошаване на състоянието и на съответните източници на натиск по всеки
елемент за качество.
2. Анализ на степента на изменение в състоянието на водното тяло, по отделните
елементи за качество, в резултат на изпълнението на планираните мерки.
V. Обобщена оценка на степента на изпълнение и на ефекта от прилагане на мерките.

