
                               План за управление на речните басейни 

в Черноморски район за басейново управление на водите (2016-2021 г.) 
 

1 

 Басейнова дирекция „Черноморски  район”  

РАЗДЕЛ 10. 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА.......................................................................................................... 2 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ............................................................................................................ 2 

РАЗДЕЛ 10.  ТРАНСГРАНИЧНА КООРДИНАЦИЯ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАН ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 2016 – 2021 В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА 

БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ ............................................................................................................... 7 

10.1 КООРДИНАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН ........................................... 8 

10.2. ДВУСТРАННА КООРДИНАЦИЯ СЪС СЪСЕДНИ СТРАНИ ................................................ 10 

10.2.1 Двустранна координация с Румъния .......................................................................................... 10 

10.2.2. Двустранна координация с Р Турция ......................................................................................... 11 

 

 



                               План за управление на речните басейни 

в Черноморски район за басейново управление на водите (2016-2021 г.) 
 

2 

 Басейнова дирекция „Черноморски  район”  

СПИСЪК ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. Приложение 10.1 – Протокол от двустранна среща с Румъния, 2012г.; 

2. Приложение 10.2 – Протокол от двустранна среща с Румъния, 2015г.; 

3. Приложение 10.3 – Протокол от двустранна среща с Р Турция, 2013г.; 

4. Приложение 10.4 – Протокол от двустранна среща с Р Турция, 2014г.; 

5. Приложение 10.5 – Рамково споразумение за сътрудничество с Р. Турция; 

6. Приложение 10.6 – Съвместна декларация на Министъра на околната среда и водите на 

Република България и Министъра на горите и водните въпроси на Република Турция за 

сътрудничество в областта на водните ресурси, 2012 г. 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

БАН  Българска академия на науките 

БВП 

БД 

Брутен вътрешен продукт 

Басейнова дирекция 

БДС 

БДЧР      

Брутна добавена стойност 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

БЕК Биологичен елемент за качество 

БИ Биотичен Индекс 

БИМФ Биотичен индекс за макрофитите  

БПК5      Биологична потребност от кислород за 5 денонощия 

БС Басейнов съвет 

ВЕЦ       Водна електрическа централа 

ВиК        Водоснабдяване и канализация 

ВСБ      Водно стопански баланс 

ВТ        Водно тяло 

ВХ Водоносен хоризонт 

ГИС     Географска информационна система 

ГК        Градска канализация 
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ГПСОВ   Градска пречиствателна станция 

ДКЕВР    Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

ДЕП Добър екологичен потенциал 

Е.Ж.     Еквивалент жител 

ЕИО Европейска икономическа общност 

ЕК        Европейска комисия  

ЕП Екологичен потенциал 

ЕПМ Експериментален пречиствателен модул 

ЕС        Европейски съюз 

ЗБР       Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ         Закон за водите 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗРА       Закон за рибарството и аквакултурите 

ЗС Заинтересовани страни  

ЗЗТ        Закон за защитените територии 

ИАОС   Изпълнителна агенция по околна среда 

ИВП     Институт по водни проблеми 

ИВТ Изкуствен воден обект 

КПКЗ    Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията 

МЗХ      Министерство на земеделието и храните 

МЗБ Макрозообентос 

МЕП Максимален екологичен потенциал 

МОСВ   Министерство на околната среда и водите 

МП Мониторингов пункт 

МПС Моторно превозно средство 
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МТ         Министерство на транспорта 

МРРБ    Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

МФ Макрофити 

НИМХ - БАН Национален институт по метеорология и хидрология към Българска академия 

на науките  

НСИ      

НСМВ 

НСМОС 

Национален статистически институт  

Национална система за мониторинг на водите 

Национална система за мониторинг на околната среда 

ОВ Отпадъчни води 

ОП Обществена поръчка 

ОПОС     Оперативна програма „Околна среда” 

ОПР Отчети за приходи и разходи 

ОПРСР  

ПАВ 

Оперативна програма „Развитие на селските райони” 

Полициклични ароматни въглеводороди 

ПДК    

ПИК 

Пределно допустими концентрации 

Процес на интеркалибрация 

ПоМ 

ПРЗ 

Програма от мерки 

Препарати за растителна защита 

ПС      Прагови стойности 

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПВТ     Подземно водно тяло 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

ПУРБ    План за управление на речния басейн 

РБ Речен басейн 
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РБУ Район за басейново управление 

РГ         Работна група 

РДВ      Рамкова директива за водите 

РИ Референтен индекс (по макрофити) 

РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 

РР Разрешителни и регистри 

РС Релевантни стойности 

РФ  

СКОС 

Рибна фауна 

Стандарти за качество на околната среда 

СМВТ  Силно модифицирано водно тяло 

СОЗ Санитарно – охранителна зона 

СПСОВ Селищна пречиствателна станция за отпадъчни води 

ТИ Трофичен индекс (по макробезгръбначна фауна) 

ФБ Фитобентос  

ФП Фитопланктон 

ФХ  

ХМЕК 

Физико-химичен 

Хидроморфологични елементи за качество 

ХМС Хидроморфологично състояние 

ХПК 

ЧР 

Химическа потребност от кислород 

Черноморски район 

ЧРБУ Черноморски район за басейново управление 

ШО Широка общественост 

AQEM  

 

The development and testing of an Integrated Assessment System for 

Ecdogica/Quality of Streams and River throughout Europe using Bentic 
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CPOM 

EFI 

EMPE 

EQR 

FAME  

 

FPOM 

FIDESS 

ICPDR  

IPS  

IPPC 

 

ISO 

JICA 

JDS 

Macroinvertebrates 

Coarse Particular Organic Matter 

European Fish Index  

The European Monitoring and Evaluation Programme 

(Ecological quality ratios) 

Development, valuation and Implementation of standardised fish – based 

Assesment Method for Ecological stasus of europian rivers 

Fine Particular Organic Matter 

Fish-based Decision Support System 

International Commision for Protection of Danube River 

Index of polluosensitinty / Биотичен диатомен индекс 

Интегрирана превенция и контрол на замърсяването, съгласно Директива 

96/61/ЕС 

International Organization for Standardization 

Japaneese International Cooperation Agеncy 

Joint Danube River Survey 

M-AMBI Modified - Azit Marine Biotic Index 

SWIFT Screening methods for Water data InFormaTion 

TRIX  

WISE  

 

Trophical Index of dearine system / Трофичен индекс ( по фитопланктон) 

Water Information System for Europe (Информационна система за води на 

Европа) 
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РАЗДЕЛ 10.  

ТРАНСГРАНИЧНА КООРДИНАЦИЯ ПРИ 

АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 2016 – 2021 В ЧЕРНОМОРСКИ 

РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 
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Република България участва с други държави в съвместно разработване и съгласуване 

на политики, програми и стратегии за опазване на трансграничните води. Чрез  координация 

се разработват единните планове за управление на международните речни басейни, които 

попадат изцяло на територията на Европейския съюз и осигуряват постигането на добро 

състояние на водите в българската част от международните райони за басейново управление.  

Черноморският район за басейново управление на водите обхваща територията на 

водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница на 

България, включително вътрешните морски води и териториалното море (12-милната зона на 

Р България по протежение на 378-километровата граница е с площ 6 360 км2), прилежащата 

зона (24-милната зона е морската ивица, която се опира до териториалното море и се 

разпростира на разстояние 24 морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината 

на териториалното море. Площта на акваторията е 10 740 км2 и изключителната 

икономическа зона (200-милната зона, която заема площ от около 42 000 км2). 

България, в частност Черноморски район за управление на водите, споделя водни тела 

от речните басейни на р. Велека и р. Резовска с Република Турция и водни тела от 

Българската част на Черно море с Румъния и Р Турция. В тази връзка се осъществява обмен на 

информация и координация в различните етапи от разработване на Плана за управление на 

речните басейни с двете съседни държави, както и участие в работата по изпълнение на 

задълженията на България, съгласно Регионалната Черноморска конвенция, а именно 

Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (Букурещката Конвенция). 

 

10.1 КООРДИНАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН 

В изпълнение на изискванията на Закона за водите, представители на БДЧР участват 

във дейностите и инциативите, организирани и/или координирани от Комисията за опазване 

на Черно море от замърсяване, наричана по-нататък "Черномоска комисия" (ЧК) , чрез: 

I. Участие в Консултативните групи (КГ), създадени като помощни органи в 

работата на ЧК, а именно: 

 КГ за „Екологични аспекти за безопасност на корабоплаването“; 

 КГ за „Мониторинг и оценка на замърсяването“; 

 КГ за „Контрол на замърсяването от наземно базирани източници“; 

 КГ за разработването на общи методологии за "Интегрирано управление на 

крайбрежните зони"; 

 КГ за „Опазване на биологичното разнообразие“ 

 КГ за „Управлението на рибарството и други живи морски ресурси, в аспектите на 

околната среда“. 

Целта на КГ е да се предоставят на ЧК възможно най-добрите съвети и информация по 

теми, които са от ключово значение за изпълнението на Стратегическият план за действие за 

възстановяване и опазване на Черно море (SAP), Букурещката конвенция и нейните 

протоколи. 

С участието си в КГ представителите на БДЧР осъществяват двупосочната връзка 

между националните администрации (МОСВ, БДЧР) и ЧК, като представят националната 
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позиция по всички обсъждани въпроси и документи, и същевременно свеждат на национално 

ниво информация за приетите решения, съгласувани методологии, общи инициативи, както и 

за произтичащите от работатата на групите и плана на ЧК национални ангажименти. 

 

II. Обмен на информация и данни 

България/БДЧР е предоставила необходимата национална информация за всички етапи 

при прилагането на SAP. Информацията е представена чрез представителите в КГ, в обем и 

формат, съгласно взети решения в групите и съгласно ангажиментите, произтичащи от 

членството на страната в ЧК, и включва: 

 Изготвяне и изпращане в срок на годишни доклади, съгласно одобрен от ЧК формат на 

докладване за целите на SAP. 

 Участие в редовните годишни работни срещи на групите и в изготването на работни 

документи и ръководства във връзка с изпълнението на SAP и Протоколите към Букурещката 

конвенция, а именно: Протокол за опазване на морската среда на Черно море от замърсяване 

от наземни източници (1992 г.), (ревизирания протокол е подписан през 2009 г., но все още не 

е влязъл в сила); Протокол за сътрудничество в борбата със замърсяването на Черно море с 

нефт и други вредни вещества при аварийни ситуации (1992 г.); Протокол за опазване на 

Черно море от замърсяване чрез дъмпинг (1992 г.); Протокол за опазване на 

биоразнообразието и ландшафта на Черно море (подписан през 2003 г. и в сила през 2011 г.). 

 

III. Други дейности 

Във връзка с: 

  предстояща актуализация на Програмата за интегриран мониторинг и оценка на 

Черно море (Black Sea Integrated Monitoring and Assessment Program - BSIMAP) 

представителите във всички групи са обсъдили: 

1.  Нов формат за докладване на данните в годишните доклади;  

2.  Актуализация на задължителните и незадължителни параметри за мониторинг и 

докладване;  

3.  Предложения за тестване на индикатори за оценка в различните КГ, с цел намиране 

на приемлив начин за сравнение на данните, докладвани от шестте страни (България Грузия, 

Румъния, Турция, Русия и Украйна), както и за изготвяне на обща оценка за състоянието на 

Черно море.  

В допълнение към работата на групите, представителите на БДЧР своевременно след 

всеки предлаган вариант на чернова на BSIMAP от Постоянния секретариат на ЧК, изпращат 

и в писмен вид коментари, забележки и предложения по работния документ. 

Финалните резултати от работата на групите по актуализирания BSIMAP е необходимо 

да бъдат приети и от ЧК с цел получаване на официален документ на Комисията. 

 Структурата на доклада за Състоянието на околната среда в Черно море (State 

of Environment - SoE), предложена от Постоянния секретариат към ЧК, е обсъдена във всички 
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групи и е приет вариант за съдържание на Част А “Научна оценка” към SoE, който доклад ще 

бъде изготвен от представители на научните среди от шестте страни. 

Представителите на БДЧР са изготвили и писмено становище, с което са приели същия 

вариант на документа т. като той в голяма степен включва изискванията на рамковата 

Директива по водите (РДВ) и Рамковата Директива по морската стратегия (РДМС) и ще 

подпомогне изпълнението на ангажиментите на Р България по двете директиви. Включени са  

11-те качествени дескриптори от Приложение 1 на РДМС за определяне на  добро екологично 

състояние в морската околна среда. 

 Структурата на докладите за Прилагането на стратегическия план (Black Sea 

Strategic Action Plan – BSSAP) е обсъдена от представителите в работните групи и е приет 

вариант, който следва структурата на BSSAP 2009 г., с цел оценяване ефективността на 

мерките, прилагани от договарящите се страни спрямо постигането на екологичните цели. На 

основа на заключенията относно пропуските в заложените мерки ще могат да се направят и 

предложения за необходимите изменения/подобрения на BSSAP. 

Представителите на БДЧР са изготвили и писмено становище, с което са 

приели/подкрепили същия вариант на структура на документа. 

 Проект на Планът за действие за морски отпадъци в Черно море – България е 

изготвила и представила на вниманието на ЧК на 31
-та

 й регулярна годишна среща проект на 

регионален документ за морските отпадъци в Черно море. Преди да бъде одобрен от ЧК 

документът ще бъде разгледан и приет от представителите на групите по „Екологични 

аспекти за безопасност на корабоплаването“, „Мониторинг и оценка на замърсяването“ и 

„Контрол на замърсяването от наземно базирани източници“. 

 

IV. Участие в инициативи на ЧК 

БДЧР участва в ежегодното организиране на събития във връзка с отбелязване на 

Международния ден на Черно море – 31 октомври. Чрез провеждане на срещи с широката 

общественост, участия на експерти в регионалните медии,  включване на студенти в дебати по 

време на кръгли маси, открити уроци и кампании за почистване на плажовете с ученици, се 

представят националните резултати по прилагане на РДВ. Инициативите насочват 

вниманието към дейностите за ограничаване замърсяването на Черно море, по-ефективното 

управление на биоразнообразието и реализацията на екологични проекти в Черноморския 

регион. 

10.2. ДВУСТРАННА КООРДИНАЦИЯ СЪС СЪСЕДНИ СТРАНИ  

10.2.1 Двустранна координация с Румъния 

Основите на координацията между България и Румъния при управлението на водите са 

поставени още през 2004 г., когато са проведени първите срещи във връзка с прилагането на 

РДВ в трансграничен аспект. На този етап са съгласувани трансгранични подземни водни 

тела.  

Проведени са три работни срещи с представители от двете страни: 
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 декември 2011 г., среща на Смесената комисия за управление на водите; 

 17-18.05.2012 г., гр. София, България; - Приложение 10.1. 

 май 2015 г., среща на Работна група „ Басейново управление “ – Приложение 10.2  

 

 По време на работните срещи е извършен обмен на информация във връзка с: 

- координацията при разработване на вторите ПУРБ, вкл. Правила за обмен на данни 

и информация при прилагането на европейското законодателство в областта на водите; 

- съгласувани са механизмите за двустранната координация при прилагане на РДВ. 

Обсъдени са специфични особености при определянето на трансграничните подземни водни 

тела на национално ниво; обсъдена е необходимостта от обмен на информация в различни 

направления на управлението на водите;  

- съгласувани са дейностите по актуализация на ПУРБ – обсъдени са подходите за 

оценка на състоянието на трансграничните водни тела и подземните водни тела; критерии за 

определяне на СМВТ; хармонизиране на географски данни; организирането на бъдеща обща 

мрежа за мониторинг на подземните води; 

- съгласувани са праговите стойности за трансграничните подземни водни тела 

- одобрени са следните съвместни документи: 

 Правила за взаимен обмен на данни и информация за координиране и 

прилагане на общи дейности съгласно разпоредбите на Рамковата директива 

за водите и друго релевантно законодателство на ЕС; 

 Правила за обмен на информация за аварийно замърсяване на крайбрежните 

води на Черно море от източници на сушата; 

 Съвместна програма за мониторинг на крайбрежните води. 

 

10.2.2. Двустранна координация с Р Турция 

Сътрудничеството с Турция относно прилагането на Рамкова директива по водите 

(РДВ) е от 2004 г., когато е подписано Рамково споразумение за сътрудничество (Приложение 

10.5) в областта на околната среда. Въпреки това турската страна беше поставила РДВ извън 

приоритетните области на сътрудничество,. 

  Независимо от тази първоначална позиция, настойчивите усилия от страна на 

България за установяване на механизми за координация по прилагането на Рамковата 

директива за водите и Директивата за наводнения с Република Турция дадоха резултат.На 20 

март 2012 година в Анкара е подписана Съвместна декларация на Министъра на околната 

среда и водите на Република България и Министъра на горите и водните въпроси на 

Република Турция за сътрудничество в областта на водните ресурси (Приложение 10.6). С 

декларацията се създава добра основа за сътрудничество между компетентните 

администрации на двете страни в областта на управлението  на водите. Предмет на дейността 

са въпроси, залегнали в Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията. 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/RO/Prilovenie%2010.1.%20-%20Minutes%20RO_2012.PDF
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/RO/Prilovenie%2010.2%20-%20Minutes+Annexes_BG-RO_3%20FD_26-27Oct2015.pdf
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/TU/Prilovenie%2010.5%20-%20Sporazumenie%20s%20RTurciq_2004.PDF
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/TU/Prilovenie%2010.5%20-%20Sporazumenie%20s%20RTurciq_2004.PDF
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/TU/Prilovenie%2010.6%20-%20Deklaraciq%20s%20RTurciq_2012_bg.PDF
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  След подписване на Съвместната декларация са проведени четири работни срещи с 

представители от двете страни: 

 9-19 май 2012 г., гр. Пловдив, България; 

 30-31 май 2013 г., гр. София, България;- Приложение 10.3  

 13-14 май 2014 г., гр. Одрин, Турция; - Приложение 10.4  

 15-16 октомври 2015 г., гр. София, България. 

 

 По време на работните срещи е извършен обмен на информация във връзка със: 

 - законодателството в областта на водите с фокус върху прилагане на РДВ – 

транспониране в националните законодателства на Директивите 2000/60/ ЕО и 2007/60/ЕО;  

- компетентните органи за управление на водите;  

- характеризиране на трансграничните РБУ – характеристики на района за 

управление на водите и на трансграничните речни басейни, типология на реки и езера, 

характеристики на повърхностни и подземни водни тела;  

- преглед на антропогенния натиск и въздействие – от точкови и дифузни източници 

на замърсяване – индустрия, населени места и селско стопанство; морфологични изменения, 

натиск от водочерпене;  

- програми за мониторинг – програми за оперативен и контролен мониторинг, 

програми за проучвателен и вътрешен хидробиологичен мониторинг (повърхностни води); 

- оценка на състоянието на водните тела – методи за оценка на екологично и 

химично състояние на повърхностните водни тела, резултати от оценката на екологично и 

химично състояние в периода на първия ПУРБ; количествено и химично състояние на 

подземни водни тела; 

- възможности за интеркалибрация на типовете повърхностни води – представяне на 

характеристиките на общите типове повърхностни води, представителни места за наблюдение 

в страните с общи типове реки и езера; стартиране на процес на интеркалибрация за методите 

за анализ на БЕК; 

- програма и график за провеждане на консултации с обществеността – график за 

двустранна координация в периода на втория ПУРБ и ПУРН; планиране на трансгранични 

консултации на ПУРБ. 

  

Постигнати резултати от проведените работни срещи: 

 Българската страна създаде Работна програма (2012 – 2015 г.) за координация 

между двете страни, която е представена на турската страна; 

  Обмен на информация относно законодателството в областта на водите, 

компетентните органи, процеса на прилагане на РДВ и перспективите за трансгранична 

координация но този процес; 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/TU/Prilovenie%2010.3%20-%20Minutes_BG_TR2013.pdf
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/TU/Prilovenie%2010.4%20-%20Minutes%20RTurciq_2014.PDF
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 В резултат от установеното сътрудничество, български представители са участвали 

в  международни конференции в градовете Анкара, Турция (2012 г.), Кападокия, Турция (2013 

г.)., където пред по-широка аудитория е представена политиката в управление на водите и 

актуалния напредък в прилагането на РДВ, в това число и международната координация на 

дейностите.  

 Българо – турска експертна среща по въпросите на ПУРБ/ ПУРН беше предвидена 

за 23 ноември 2016 г. в гр. София. Участието в срещата беше потвърдено с нота от МВнР на 

Република Турция № 2016/83505896-ESGY/11597061 от 10 ноември 2016 г. Турската страна 

не се яви на срещата, като по информация на МВнР на Р България няма официално 

уведомление за горното. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


