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СРОКОВЕ
за изпълнение на изискванията по Рамковата директива по водите и Закона
за водите - ІІ цикъл на планиране – разработване на Вторите Планове за
управление на речните басейни

СРОК
22.12.2012

22.12.2012

22.12.2012

22.03.2013

ОСНОВАНИЕ
РДВ (ЗВ)
Разработване и прилагане на мерките Art.10.1&2 (§140 от ЗИД на
свързани с прилагането на комбинирания ЗВ,2006)
подход по отношение на точковите и дифузни
източници
Публикуване на график и работна програма за Art.14.1.а (чл.168б, ал.1 и
разработването на плана за управление на 2)
речния басейн и обществените обсъждания,
които е необходимо да се проведат
Преразглеждане на разрешителните
за Art.11.5 (чл.156о)
съответствието им с ПУРБ във водни тела за
които има информация че има опасност да не
постигнат добро състояние
Доклад за изпълнението на Програмите от Art.15.3 (§2б, ал.1 и ал.4 и
мерки към 22.12.2012 г. (Към 22.12.2012 г. § 137 от ЗИД на ЗВ,2006)
ИЗИСКВАНИЯ

трябва да е започнало изпълнението на всички
мерки предвидени за плановия период - 20102015 г.).

22.12.2013

Преглед на анализите на характеристиките
на РБ, на икономическия анализ и на
антропогенната дейност, в т.ч.
Преглед на характеристиките на района за
басейново
управление
(в
т.ч.
актуализация/верификация
на
типове,
референтни условия и класификационна
система). Следва да се отчете също и
изменението на климата.
Анализ на натоварването и въздействието от
антропогенна дейност върху състоянието на
повърхностните и подземни водни тела в
районите за басейново управление.
Оценка на състоянието или потенциала на
водните тела (При изпълнение на изискванията

Art.5.2 (чл.156л)

Art.5.1,
Annex II (чл.156з, т.1 и
чл.156и)

Art.5.1,
Annex II (чл.156з,т.2)

и на Дъщерните директиви за подземните
води и за Приоритетните вещества)

22.12.2013

Определяне на водните тела за които
съществува риск да не постигнат определените
цели за опазване на околната среда
Преразглеждане
и
актуализация
на
Икономическия анализ на водоползването.
Дейности във връзка с неизпълнени
изисквания през І цикъл на планиране
Определяне на водните тела, предназначени
за питейно водоснабдяване
Актуализация на регистрите за зоните за
защита на водите
Определяне на референтните условия,
Довършване на процеса за интеркалибрация
на показателите за екологично състояние на
повърхностните водни тела, Установяване
на
интеркалибрирана
класификационна

Art.5.1,
Annex III (чл.156з, т.3)

Art. 5.1, Art.7.1, Annex II,
2.3 (чл.119)
Art.6.1, Annex IV (чл.119а)
Annex II, 1.3,
Annex V (Наредба за
мониторинг на водите)
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система
Определяне
и
валидиране
съгласно
изискващите
се
процедури
на
силно
модифицираните водни тела
Определяне на максималния екологичен
потенциал за силно модифицираните или
изкуствени водни обекти
Планиране на стъпки за прилагане на
адекватна ценова политика
Установяване на подходяща ценова политика
Трансгранична координация със съседните
държави (предприемане на подходящи стъпки

Annex II (1.3)

Art.9.2,
Annex VII
Art.9.1
Art.3.3,4 и 5 (чл.148а)

за преодоляване на изоставането)

22.12.2013

22.12.2014

22.12.2014
22.12. 2014

22.06.2015

Други неизпълнени изисквания
Изготвяне и Публикуване на междинен преглед
на установените проблеми и консултация с
обществеността
Преразглеждане и актуализиране на ПУРБ –
подготовка
на
Вторите
Планове
за
управление на речните басейни, в т.ч.
Преглед на определените изкуствени и силно
модифицирани повърхностни води
Преразглеждане на целите и Програмите от
мерки
Преразглеждане на разрешителните
Преразглеждане на Програмите за мониторинг
Оценка на степента на изпълнение на целите
за опазване на околната среда, включително
представянето на карти с резултатите от
мониторинга за времето на действие на
предходния план, и обяснение за причините за
неизпълнение на непостигнатите цели
Изготвяне на списък на мерките, предвидени в
Първия план, които не са били изпълнени и
обяснение на причините
Изготвяне на списък на предприетите
допълнителни мерки
Разработване на мерки и Оценка на
програмата от мерки във връзка с измененията
на климата (климатична проверка на мерките)
Разработване на програма (стратегия или
план) във връзка с неодстига на вода и
засушаването
Изготвяне на екологична оценка
Публикуване
за
консултации
с
обществеността на Вторите Планове за
управление
на
речните
басейни
и
Екологичната им оценка
Трансгранична координация със съседните
държави (на всички етапи – по отношение на:

Art.14.1.а (чл.168б, ал.1 и
2)
Art.13, Annex VII, В
(чл.159)
Art.4.3
Art.11.5
Art.11.5
Art.11.5
Annex VII, В

Annex VII, В

Art.11.5

ЗООС
Art.14.1.а (чл.168б, ал.1 и
2)
Art.3.3,4 и 5 (чл.148а)

пространствените
данни,
методите
за
оценка, мониторинг, интеркалибрация на
резултатите, целите за опазване на околната
среда и мерките за постигане и поддържане на
добро състояние на водите)

22.06.2015
22.12.2015

Приключване
на
консултациите
с Art.14.2 (чл.168в, ал.1)
обществеността
Изясняване на източниците на финансиране на
мерките и отговорните институции и създаване
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22.12.2015

22.12.2015

на
координационен
механизъм
за
изпълнението им.
Завършване, Одобряване, Публикуване и Art.13.7
Влизане в сила на Вторите Планове за
управление на речните басейни
Определяне на наказания - Страните Членки Art.23
следва да определят наказания, приложими
към
нарушителите
на
националните
законодателства, приети вследствие на тази
Директива. Наказанията, предвидени в тези
случаи,
следва
да
бъдат
ефективни,
пропорционални и да имат превантивно
действие

