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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 



                               План за управление на речните басейни 

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

3 

 Басейнова дирекция „Черноморски  район”  

ВТ        Водно тяло 

ВХ Водоносен хоризонт 

ГИС     Географска информационна система 

ГК        Градска канализация 

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 
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МЕП Максимален екологичен потенциал 

МОСВ   Министерство на околната среда и водите 

МП Мониторингов пункт 

МПС Моторно превозно средство 

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 
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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 

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 
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ЧРБУ Черноморски район за басейново управление 

ШО Широка общественост 

AQEM  

 

 

CPOM 

EFI 

EMPE 

EQR 

FAME  

 

FPOM 

FIDESS 

ICPDR  

IPS  

IPPC 

 

ISO 

JICA 

JDS 

The development and testing of an Integrated Assessment System for 

Ecdogica/Quality of Streams and River throughout Europe using Bentic 

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 7. 

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМИ ОТ МЕРКИ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Основните принципи на РДВ 2000/60/ЕС са залегнали в основата на Закона за водите и 

наредбите към него. 

Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) цели интегрирано управление на 

водите на основата на речния басейн. Програмата от мерки е основният инструмент за 

постигане целите на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ). 

На база на определеното текущо състояние на водите и водните екосистеми (Раздел 4), 

отчитайки бъдещото развитие и потребностите от вода са определени целите за всяко водно 

тяло (ВТ) за постигане на „добро състояние на водите” (Раздел 5), като са взети предвид и 

зоните за защита на водите (Раздел 3) и техните специфични изисквания. Въз основа на 

анализа на състоянието на всяко водно тяло и причините довели до това състояние, 

съобразявайки се с поставените цели, са планирани мерки за редуциране или отстраняване на 

негативния ефект. Там, където има необходимост от допълнителни проучвания, подготовка на 

дейностите или очаквания ефект след изпълнението на мерките изискват по-дълъг срок, в 

първият ПУРБ в Черноморски район за басейново управление на водите има формулирани 

изключения от общата цел „добро състояние до 2015” и определени по-дълги срокове за 

конкретни ВТ (посочени в Раздел 5).  

  Програмата от мерки е изготвена съгласно изискванията на Глава Х, Раздел V, чл. 156м, 

като са взети предвид анализите изготвени в съответствие с раздел IV и целите по раздел III 

от Закона за водите.  

В настоящият раздел е представен: 

- преглед на изпълнението на Програмата от мерки за постигане на целите за 

опазване на околната среда от първия планиран списък на мерките, предвидени в предходния 

план, които не са били предприети и обяснение за причините  - в съответствие с чл. 159, ал. 2 

т. 3 и т. 4 от Закона за водите; 

- кратък преглед на актуализираната програма от мерки за постигане на целите за 

опазване на околната среда, съгласно Глава X, Раздел VІ, чл. 157, ал.  1, т. 8 от Закона за 

водите. 

- списък на мерките, имащи значение и за постигане на целите в Плана за 

управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите, 

в съответствие с Глава IX, Раздел IV, чл. 146 к ал. 1 т. 4 от Закона за водите. 

 

 

 7.1. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПЪРВИЯ 

ПУРБ (2010 – 2015г.) 

 

Съгласно чл. 156н, ал. 1 от Закона за водите всяка програма включва основни, а при 

необходимост и допълващи мерки. 

Програмата от мерки в Плана за управление на речните басейни в Черноморски район 

за басейново управление на водите (2010 – 2015г.) включва основни мерки  и други основни 

мерки, и допълващи мерки (които се прилагат към основните мерки за постигане на целите).  

В първият План бяха заложени 2470 бр. конкретни мерки, групирани в 19 типа, 

както следва:  
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Мерки в ПУРБ I Бр. 

Видове мерки 19 

Общ брой предвидени конкретни мерки, 

в т.ч.:  
2470 

Основни и други основни мерки 684 

Допълващи мерки 1786 

 

За изпълнението на заложените мерки бяха отговорни 71 институции, разпределени в 

6 Министерства, като по значими от тях са:  

Сектор ВиК 

- Изграждане на нови и реконструкция на ПСОВ и ГК; Изграждане на дълбоководни 

зауствания 

 

Сектор Индустрия и Транспорт 

- Привеждане в съответствие на депа за промишлени и строителни отпадъци 

- Мониторинг и мерки за недопускане замърсяване на акваторията на пристанищата 

- Контрол на дейностите по предаване и транспортиране на товари/отпадъци от корабна 

дейност 

 

Сектор Земеделие 

- Прилагане на добри земеделски практики 

- Прилагане на водоспестяващи техники и технологии за напояване 

- Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита 

 

Общинска политика 

- Закриване и рекултивация на общински депа 

- Укрепване на свлачища и бреговата ивица на Черно море 

- Мерки за защита от наводнения (в т.ч. почистване на речните русла; поддръжане на 

язовирна стена и съоръженията към нея; поддържане на корекции на речни участъци и 

изграждане на нови и др) 

 

Сектор Околна среда 

- Ограничаване на добива на инертни материали от речните корита 

- Изграждане на рибни проходи 

- Залесяване и стопанисване на горите във вододайните зони 

- Контрол на водовземането от повърхностни и подземни води 

 

Общата стойност на програмата от мерки в първият План за управление на водите в 

Черноморски район възлизаше на над 1 540 млн.лв. 

От общо планираните мерки 15% са от компетенциите и задълженията на БДЧР. За всички 

останали мерки, с цел проследяване на напредъка в изпълнението на Програмата от мерки, 

басейнова дирекция ежегодно изисква информация от отговорните институции (на 

национално и на регионално ниво). Събраната информация е с недостатъчна степен на 

пълнота и достоверност. Няма обратна връзка от голяма част от институциите, към които е 

отправена молба за предоставяне на информация, в изискуемия срок или данните са непълни 

и противоречиви. 

В следващата таблица е представено в обобщен вид изпълнеието на Програмата от 
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мерки през първия планов период (2010-2015г.): 

Видове мерки 

изпълнена 

изцяло 

( бр.) 

в процес на 

изпълнение 

( бр.) 

планирана        

( бр.) 

не  е 

стартирала     

( бр.) 

общо мерки  554 681 * 1235 

основни мерки 23 572 * 89 

допълващи мерки 531 109 * 1146 

инвестиционни мерки 232 419 * 875 

административни мерки 322 262 * 360 

*Забележка: всички планирани и стартирали мерки за които има информация, са представени общо като мерки „в 

процес на изпълнение“   

За изпълнението на 87% от основните и други основни мерки са предприети 

действие от ангажираните институции. Като основни мерки са определени мерките в 

изпълнение на минималните задължителни изискванията на РДВ и свързаните с нея 

директиви. Прилагането на директивите е регламентирано в българското екологично 

законодателство.  

Като други основни са дефинирани мерки: за предотвратяване и/или намаляване на 

въздействието върху водите при аварийни замърсявания, в резултат от наводнения; за 

регулиране на водовземанията; за подпомагане на ефективното и устойчиво използване на 

водите; за регулиране на замърсяването на водните тела от точкови и дифузни източници. По 

заложените други основни мерки са предприети действия, като част от тях са въведени като 

изисквания в действащото законодателство на страната за опазване на водите. Мерките, с 

регулярен характер са контролни и се изпълняват ежегодно, по предварително изготвени 

графици.  

 Отчита се висок процент на нестартиралите допълващи мерки (64%). В пъвият ПУРБ 

бяха заложени допълващи мерки, ориентирани към: 

- защитените територии и защитени зони (в т.ч. залесяване, подобряване на 

хидрологичния режим и ограничаване на еутрофикацията на влажните зони); 

- опазване на биологичните ресурси (в т.ч. борба с инвазивните видове, зарибяване и 

други);  

- преучредяване на СОЗ за повърхностните и подземните водоизточници за питейно-

битово водоснабдяване и одържавяване на водовземните съоръжения.  

Анализът на изпълнението на Програмата от мерки в рамките на действие на първия 

ПУРБ показва висок процент стартирали основни и други основни мерки и висок процент 

нестартирали допълващи мерки. Има закъснение в заложените крайни срокове, но 

отговорните институции са предприели действия за реализиране на мерките в срока на 

действие на Плана. Типовете допълващи мерки са обвързани с голям брой водни тела и 

водоизточници, което е причина за отчетения процент нестартирали мерки. В приложение, на 

основание чл. 159, ал. 2, т. 3 от Закона за водите, е представен списък на мерките, предвидени 
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в предходния план, които не са били предприети (Приложение 7.1). 

Изпълнението на заложените мерки се финансира чрез Европейски фондове, Държавен 

и Общински бюджети, бюджети на ВиК оператори, както и средства от титуляри на 

разрешителните и юридически лица, ангажирани за изпълнението на Програмата от мерки.  

Съгласно наличната информация, финансовото изпълнение на програмата от мерки 

за изпълнение на първия ПУРБ (2010-2021г.) е следното: 

o ПУДООС (обща стойност на сключените договори в периода 2010-2015г и 

изплатени средства за изпълнение на мерки в Черноморски РБУ): 

Обща стойност на договорите  - 499 768 143,1 лв; 

Изплатени – 431 680 393,3 лв 

- по източници на финансиране: 

ПУДООС 
бр.проект

и/мерки 

Отпусната сума 

лв.(лв) 

Изплатено общо 

лв.(лв) 

ПУДООС- Води (водопроводи, 

канализации, ПСОВ) 129 490 974 300,44 425 521 241,85 

ПУДООС –депа ( закриване и 

рекултивация) 10 8 793 842,67 6 159 151,43 

 

o ОП „ОС“ -  19 583 583,57 лв. 

o ПРСС ( информацията е на национално ниво) 

 Обучение  -  17 916 755 лв  

 Добри земеделски и фермерски практики – 1 008 497 259 лв 

 Биологично земеделие – 87 658 004 лв 

 Залесяване на гори – 11 919 482 лв 

 Водоснабдяване и канализационни системи на малки  

населени места – 1 460 633 925 лв 

o Други източници: 

 Държавен бюджет  - няма налични данни 

 Общински бюджет - няма налични данни 

 

При изготвянето на първия ПУРБ и въвеждането на Програмата от мерки, в националното 

законодателство липсваше механизъм за финансиране на програмите от мерки, което 

възпрепятства стартирането и изпълнението им. Институциите не бяха достатъчно 

ангажирани и нормативно задължени да предвиждат средства в бюджета за реализиране на 

заложените мерки. За преодоляване на пропуските и с цел осигуряване на приоритетно 

финансиране и изпълнение на мерките бяха предприети стъпки за изменение на 

законодателството. Съгласно приетото изменение и допълнение на Закона за водите през 2011 

г., Плановете за управление на речните басейни и националните програми за изпълнението им 

се приемат от Министерски съвет, с което се гарантира поемане на отговорност на всички 

ангажирани страни за изпълнение на Програма от мерки. 

 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Prilojenie%207.1._Neizpylneni%20proekti.xls
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7.2. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМИТЕ ОТ МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Следвайки концептуалната аналитична рамка на модела Движеща сила – натиск – 

въздействие –състояние – екологични цели – мерки, Програмата от мерки в Плана е 

разработена в съответствие с изискванията на чл.157, ал.1, т. 8 от Закона за водите и съдържа 

основни и допълващи мерки.  

За постигане целите на ПУРБ са планирани конкретни мерки по водни тела (за 

повърхностни и подземни води), като са обвързани със състоянието на всяко водно тяло и 

формулираните за него цели (Приложение 7.2.а), и мерки които се прилагат за всички водни 

тела в района на басейново упралвение (Приложение 7.2.б). В отделно приложение 

(Приложение 7.2.в) са представени мерките, насочени към опазване на зоните за защита на 

водите (ЗЗВ). Със становище по Екологична оценка №6-2/2016г. на ПУРБ 2016-2021г. на 

ЧРБУ, Планът е съгласуван от министъра на ОСВ при изпълнение и спазване на определени 

мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на 

предполагаемите неблагоприятни последствия. Предложените конкретни мерки, за отразяване 

в ПУРБ, са включени в посочените по-горе приложения, а общите и специфични мерки, за 

изпълнение при прилагане на Плана, са представени в Приложение 7.2.г. 

Съгласно изискванията на чл.156о от Закона за водите в Приложение 7.2.д е 

представен списък на възможните допълнителни мерки. Допълнителните мерки се 

предвиждат в хода на прилагане на ПУРБ в случаите, когато данните от мониторинга или 

други данни показват, че целите за опазване на околната среда за дадено водно тяло не могат 

да бъдат постигнати чрез предвидените основни и допълващи мерки и/или в поставения срок. 

 

При актуализацията е следван следния подход: 

- мерки, които са с текущ/регулярен характер, или за които са предприети действия, 

но не са приключили се запазват в новия планов период и се отчитат като съществуващи.  

- там, където е преценено, че съществуващите мерки са недостатъчни за постигане 

на целите – са планирани нови мерки.  

- мерките, за които е преценено, че са некоректни и/или са в несъответствие с 

нормативната уредба са преформулирани (модифицирани) в съответствие с действащото 

законодателство или са отпаднали, като в замяна се планират нови. 

На база на идентифицираните значими проблеми в управлението на водите в 

Черноморски район за басейново управление, в актуализираната програма от мерки към 

ПУРБ 2016-2021г. са планирани мерки насочени към източника на натиск, оказващ 

въздействие върху повърхностните или подземни водни тела и води до влошаване на тяхното 

състояние. 

 Идентифицираните движещи сили оказващи значим натиск върху повърхностните и 

подземни води са: урбанизация, индустрия, селско стопанство, рибовъдство и аквакултури, 

горско стопанство, туризъм и рекреация, транспорт, изменение в климата, и непозната 

движеща сила (други). В приложение 7.2.е е представена връзката на идентифицираните 

движещи сили и мерките в Програмата от мерки към ПУРБ на ЧРБУ. 

 Съгласно изискванията на ръководството за докладване пред ЕК се докладват 

националните мерки, свързани с ключови типове мерки (КТМ). Определени са 25 КТМ като 

се дава възможност на държавата членка при необходимост да обоснове допълнителни КТМ.  
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 Изборът на конкретни мерки в ПоМ към ПУРБ на ЧРБУ е съобразно разработеният на 

национално ниво Каталог от мерки
1
. Каталогът включва ключови типове мерки, конкретни 

мерки и конкретни действия за изпълнение на мерките. Окончателното съставяне на 

Националният каталог от мерки се извърши в периода на обществени консултации, поради 

което всички мерки на ПоМ към ПУРБ 2016-2021г.) са прекодирани и при необходимост 

прецизирани (преформулирани) като е запазено описанието, даващо пояснения относно 

изпълнението на всяка мярка. В приложение 7.2.ж е представен списък на мерките включени 

в ПоМ към ПУРБ 2016-2021г. на ЧРБУ. 

  

 При актуализацията на Програмата от мерки към ПУРБ на ЧРБУ е преразгледан списъкът 

с мерки от ПУРБ 2010-2015г. като са направени следните промени: 

- някои от мерките отпаднаха поради: замяна с преформулирани мерки от каталога; 

отпаднала необходимост т.к са разработени нови по – обхватни мерки в програмата от мерки 

по чл. 13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС);   

- дефинициите на някои от съществуващите мерки от ПУРБ 2010 – 2015 г. бяха 

актуализирани (модифицирани) с цел по-пълно съответствие със законодателството, което 

касаят, обхващане на вида натиск, към който са насочени, както и по - ясно разбиране на 

целта за тяхното прилагане от отговорните органи и заинтересованите страни.  

- включване на нови мерки поради отстраняване на пропуски в пурвия План или поради 

изменения в нормативните актове 

 След приключване на обществените консултации по проекта на ПУРБ 2016-2021г., 

Програмата от мерки отново беше преразгледа, прецизирана и допълнена. Направените 

промнени са поради: 

- Извършени промени в Националния каталог от мерки 

- Постъпили в хода на консултациите предложения за нови мерки или отпадане на 

съществуващи 

- Включване на мерки от проекта на ПУРН 2016-2021г. 

- Прецизиране на отговорните институции и финансови средства за изпълнение на 

мерките 

 

7.2.1. Повърхностни води 

7.2.1.1 Мерки насочени към намаляване на замърсяването от населените места: 

Движещи сили: 

 Урбанизирани територии 

 КТМ 1: Изграждане или модернизиране на пречиствателни станции за 

отпадъчни води (мерки - Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ за 

агломерации с над 2 000 е.ж.;  Изграждане, реконструкция или модернизация на 

канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.; Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система вкл.ГПСОВ, 

определени за конкретните агломерации с над 2000 е ж., съгласно приложение № 5 към 

Националния каталог от мерки; Осигуряване на отвеждане и  подходящо пречистване на 

                                                             
1 http://www5.moew.government.bg/?page_id=24258 
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отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж., вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; Изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане, 

реконструкция или модернизация на канализационна система за агломерации с под 2000 е.ж, 

вкл. доизграждане на канализация когато има изградена ПСОВ или осигуряване на подходящо 

пречистване (чрез изграждане на ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ), когато има 

изградена канализация;) 

 КТМ 8: Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства (мерки - Изграждане на нови водопроводи и 

елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване;) 

 КТМ 13: Мерки за опазване на питейната вода (мерки - Проучване и 

изграждане на съоръжения за водовземане, осигуряващи алтернативно и/или допълнително 

питейно водоснабдяване в райони, в които е констатиран недостиг на вода; Изграждане на 

съоръжения за пречистване на питейните води) 

 КТМ 14: Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността. (мерки - Събиране и картиране на информация за 

нерегламентирани сметища и зауствания в общините) 

 КТМ 21: Мерки за недопускане или контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и изградена инфраструктура (мерки - Изпълнение на 

проекти за закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно приложение 2 към Националния каталог от мерки; 

Закриване и рекултивация на депа за производствени отпадъци) 

7.2.1.2 Мерки насочени към намаляване на замърсяването от индустриални 

източници: 

 Индустрия 

 КТМ 15: Мерки за поетапно прекратяване на емисиите, заустванията и 

загубите от приоритетни опасни вещества или за намаляване на емисиите, заустванията 

и загубите от приоритетни вещества (мерки - Контрол на количеството и качеството на 

производствените отпадъчни води, зауствани в канализационните системи на населените 

места; Разработване на методи за анализ на приоритетни вещества от Наредбата за 

стандартите за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други 

замърсители, приета с ПМС № 256 от 1.11.2010 г., изм. и доп., ДВ бр. 97 от 11.12.2015 г.; 

Завършване на инвентаризацията на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества;) 

 КТМ 16: Модернизиране или подобрения на пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води (мерки - Прилагане на разрешителен режим по реда на 

Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, 

вкл.изграждане на свързаните с това съоръжения; Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води, по реда на 

Закона за водите) 

 КТМ 21: Мерки за недопускане или контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и изградена инфраструктура. (мерки - Забрана за 

въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на 
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дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, 

когато не са необходими) 

7.2.1.3 Мерки насочени към намаляване на замърсяването от селското 

стопанство 

 Селско стопанство 

 КТМ 2: Намаляване на замърсяването с хранителни елементи от земеделието. 

(мерки - Ограничения при внасянето на тор в съответствие с правилата за добра 

земеделска практика; Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на 

торове; Контрол на  изпълнението на програми от мерки за ограничаване и 

предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; Осигуряване на 

защита от замърсяване на повърхностните и подземните води в района на съоръжения за 

събиране на оборски тор; Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята 

в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на 

проекти по ПРСР; Спазване на изискванията за оползотворяване на утайките от 

пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води при употребата 

им в земеделието) 

 КТМ 3: Намаляване на замърсяването с пестициди от земеделието (мерки - 

Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която 

надвишава максималната разрешена доза на единица площ; Контрол на използването на 

пестициди в райони на подземни водни тела, формирани в карстови водни хоризонти, 

разкриващи се на повърхността; Забрана за внос, въвеждане и пускане на пазара или 

употребата на нерегистрирани торове, подобрители на почвата, биологично активни 

вещества или хранителни субстрати; Забрана за внос, въвеждане, движение и прилагане на 

биологични агенти, които не са утвърдени от МЗХ и МОСВ; Забрана за внос, въвеждане, 

пускане на пазара, търговия, преопаковане и употребата на неразрешени или негодни 

продукти за растителна защита (ПРЗ); Забрана  за  складиране на пестициди, депониране и 

третиране на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици; Забрана  за  складиране на 

пестициди, депониране и третиране на отпадъци в принадлежащите земи на 

водохранилищата; Забрана за прилагането на ПРЗ чрез въздушно пръскане; Забрана за 

употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава 

максималната разрешена доза на единица площ)  

 КТМ 14: Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.( мерки - Разработване на система за пространствено 

организиране, поддържане и предоставяне на информацията за натиска от 

селскостопански източници (ГИС базирана информация); Създаване на информационна 

система за препаратите за растителна защита - производство/ внос, състав, количество, 

място на прилагане, вид и внесено количество; Събиране на актуална информация за 

местоположението и текущото състоянието на складове за пестициди) 

 

 Рибовъдство и аквакултури 

 КТМ 14: Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността. (мерки - Поставяне на условие в издадените разрешителни 

за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури  за 
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провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми 

на сладководно рибовъдство) 

7.2.1.4 Мерки насочени към намаляване на хидроморфологичния натиск 

 Индустрия и селско стопанство 

 КТМ 7: Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен 

отток (мерки - Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни 

за водовземане от повърхностни води; Контрол на оттока в участъка след съоръжения за 

водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока; Осигуряване 

на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране 

на оттока; Забрана за водовземане при маловодие в засегнатите райони за всички водни 

тела (не само за зоните за защита на водите), когато оттокът е по-малък от 10% от 

средномногогодишното водно количество или от минималното средномесечно количество с 

95% обезпеченост към точката на водовземане) 

 

 Рибовъдство и аквакултури 

 КТМ 5: Подобряване на надлъжната непрекъснатост (мерки - Изграждане на 

съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.); 

Оценка на въздействието на всички миграционни бариери по речен басейн, включително 

оценка на състоянието на същите; Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане 

и/или ползване на ВТ на задължителен мониторинг от титуляра на разрешителните, за 

оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично 

въздействие; Разработване и приемане на наредба за рибните проходи; Реконструкция на 

изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията към 

рибните проходи, а до издаването и ръководството на ФАО) 

 КТМ 7: Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен 

отток. (Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за 

водовземане от повърхностни води) 

 

 Други 

 КТМ 5: Подобряване на надлъжната непрекъснатост (мерки - Забрана за 

изграждане на прагове, баражи, водовземания и др. съоръжения  препречващи изцяло речното 

корито; Разработване на методика за оценка на хидроморфологичните елементи за качество, 

като част от оценката на екологичното състояние и потенциал; Разработване на методика за 

оценяване на речната непрекъснатост от гледна точка на миграцията на водните организми и 

седиментите) 

 КТМ 6: Подобряване на хидроморфологичните условия на водните тела (напр. 

възстановяване на реки, подобряване на крайбрежни райони, премахване на твърди насипи, 

възстановяване на връзката между реки и заливни равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние на преходни и крайбрежни води и т.н.) (Прилагане на ОВОС 

за инвестиционни предложения/проекти, свързани с ново изменение на физичните 

характеристики на повърхностни водни тела)  
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7.2.1.5 Мерки насочени към опазване на зоните за защита  

 КТМ 13: Мерки за опазване на питейната вода (мерки - Контрол на 

ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води; 

Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно действащото законодателства; 

Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и 

списъка по приложение № 3 към Националния каталого от мерки (ПУРБ); Прилагане на 

забрани и ограничения при одобряване на инвестиционни предложения във водосбора на 

язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с цел намаляване на 

необходимостта от пречистване на питейните води;  Забрана за  извършването на 

стопански дейности в  язовири, предвидени за използване за за питейно-битово 

водоснабдяване; Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи,  във водосбора 

на водохващаниия от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване; 

и др.) 

 КТМ 19: Мерки за недопускане или контрол на неблагоприятните 

въздействия от почивни дейности, включително любителски риболов. (мерки - Забрана 

за любителския риболов в зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни 

организми, когато количеството вода в тях е под минимално допустимия отток; Забрана за 

стопанския и любителския риболов в зоните за опазване на стопански ценни видове риби и 

други водни организми с уреди, средства, принадлежности и приспособления, съгласно 

изискванията на ЗРА; Забрана през периода 2016 - 2018 г. за извършване на любителски 

риболов, задържане на улов от речна (балканска) пъстърва в участъците на реките и 

водните обекти, съгласно изискванията на Заповед РД 09-98/26.02.2016 г. на Министъра на 

земеделието и храните) 

 КТМ 20: Мерки за недопускане или контрол на неблагоприятните 

въздействия от риболова и други видове експлоатация/отстраняване на животни и 

растения. (мерки - Забрана за любителския риболов в зоните за опазване на стопански ценни 

видове риби и други водни организми, когато количеството вода в тях е под минимално 

допустимия отток; Забрана за улов, пренасяне, превозване и продажба на риба и други водни 

организми от зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми с 

размери, по-малки от минимално допустимите, съгласно изискванията на ЗБА; Забрана за 

стопански риболов в акваториите на пристанищата с отдалеченост до 1 миля от 

бреговата ивица, с изключение на риболова в зоните на действие на специализираните уреди 

за стопански риболов (даляни), определени със заповеди на изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури; Забрана за стопански риболов с всякакъв 

вид тралиращи уреди в крайбрежни зони, съгласно изискванията на ЗРА; Забрана за 

стопански риболов с всякакъв вид риболовни уреди и средства, съгласно изискванията на 

ЗРА: в радиус 500 м от местата за вливане на топлите води на ТЕЦ "Варна" във Варненско 

езеро; в акваторията пред устията на реките, вливащи се в Черно море, в радиус 500 м от 

средата на устието на притока; в акваторията пред устието на р. Ропотамо, ограничена 

по права линия от нос Кая до нос Св. Димитър; Провеждане на контрол върху 

нерегламентирания улов, в т.ч. използване на риболовни уреди, средства и принадлежности в 

зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, съгласно 

изискванията на ЗРА) 
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 КТМ 6: Подобряване на хидроморфологичните условия на водните тела 

(напр. възстановяване на реки, подобряване на крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на връзката между реки и заливни равнини, 

подобряване на хидроморфологичното състояние на преходни и крайбрежни води и т.н.). 

( мерки - Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени 

от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните 

тела определени като или попадащи в зони за защитана водите; Забрана за  нови корекции 

на участъци от реките, попадащи в границите на защитени територии и защитени зони от 

НЕМ Натура 2000) 

 КТМ 7: Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен 

отток. (мерки - Забрана за издаване на разрешителни за водовземане за ВЕЦ в зоните за 

опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми; Осигуряване на водни 

количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от 

Натура 2000; Забрана за издаване на разрешителни за водовземане за ВЕЦ в зоните 

определени за отдих и воден спорт) 

 КТМ 14: Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността. (мерки - 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; Включване в Регистъра 

на зоните за защита на водите на зони с води за отдих и водни спортове след определянето 

им от компетентния орган, съгласно действащото законодателство; Изготвяне на 

програма от мерки за зони с води за отдих и водни спортове, съобразно изискванията в 

заповедите за тяхното определяне; Контрол, мониторинг и оценка на качеството на водите 

за къпане; Определяне на зоните за къпане и продължителност на сезона за къпане; 

Разработване на програми за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в 

чувствителните зони) 

 КТМ 2: Намаляване на замърсяването с хранителни елементи от земеделието. 

(мерки - Забрана за торене в определени периоди от време съгл. Програмата от мерки за 

ограничаване  и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ; Контрол на  

изпълнението на програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници; Разработване на програми за ограничаване и 

ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони; Прилагане на приетите програми от мерки 

за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в 

нитратно уязвими зони) 

 КТМ 3: Намаляване на замърсяването с пестициди от земеделието. ( мерки - 

Забрана за употреба на ПРЗ от професионална категория на употреба върху зони за 

защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на МОСВ) 

 

7.2.1.6 Мерки насочени към опазване на крайбрежни морски води  

С цел ограничаване на замърсяването и подобряване на състоянието на крайбрежните морски 

води, освен посочените по-горе мерки допълнително са планирани мерки за намаляване на 

натиска от корабоплаването и пристанищната дейност, както следва: 
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 Транспорт 

 КТМ 14: Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.(мерки - Изпълнение на собствен мониторинг за 

качеството на водите в акваторията; Определяне на акваторията на морските 

пристанища) 

 КТМ 21: Мерки за недопускане или контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и изградена инфраструктура. (мерки - Осъществяване на 

контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, 

включително отпадъчни води;  Осъществяване на контрол по отношение на управлението на 

отпадъците в районите на рибарските селища; Разработване и прилагане на инструкция и 

мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товаро-разтоварни дейности; 

Органичаване на замърсяване на морските води чрез използване на подходящо оборудване 

при инцидентни разливи (скимъри, бонови заграждения и др.); Контрол на дейности по 

предаване и транспортиране на нефтосъдържащи отпадъци; Контрол  на замърсяването с 

нефт и/или нефтоводни смеси) 

 

 Други 

 КТМ 14: Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността. (мерки - Избор и прилагане на подходящ модел за 

количествена оценка на въздействието от идeнтифицирания натиск от дифузни 

източници; Проучване за установяване на замърсяване на повърхностни; Проучване 

разпространението на инвазивни биологични видове и тяхното въздействие върху 

екологичното състояние (потенциал) на водните тела и природозащитния статус на 

защитените зони по Натура 2000) 

  

7.2.2 Подземни води 

А) С цел опазване и подобряване на химичното състояние на подземните води са 

планирани следните мерки насочени към движещите сили, причиняващи натиск върху ПВТ: 

Движещи сили: 

 Урбанизирани територии 

 КТМ 13: Мерки за опазване на питейната вода (мерки - Контрол на 

ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води; 

Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно действащото законодателства; 

Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и 

списъка по приложение № 3 към Националния каталого от мерки (ПУРБ); Извършване на 

проучвания  и изграждане на нови водовземни съоръжения за осигуряване на алтернативно 

и/или допълнително водоснабдяване  на райони с трайно установени отклонения във водата  

от водното тяло, предназначено за питейно водоснабдяване.; Изграждане на съоръжения за 

пречистване на питейните води) 

 КТМ 21: Мерки за недопускане или контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и изградена инфраструктура (мерки - Изпълнение на 

проекти за закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на 
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нормативните изисквания, съгласно приложение 2 към Националния каталог от мерки; 

Закриване и рекултивация на депа за производствени отпадъци) 

 КТМ 14: Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.( мерки - Изпълнение на собствен мониторинг в района на 

общинските депа за битови отпадъци и осигуряване на информация за натиска върху 

водите) 

 

 Индустрия 

 КТМ 10: Мерки от ценовата политика за  прилагане на възстановяването на 

разходите за водни услуги от промишлеността (мерки - Заплащане на такси за замърсяване 

за инжектиране и реинжектиране на замърсяващи вещества в земните недра в зависимост 

от количеството на съответните вещества; и др.) 

 КТМ 16: Модернизиране или подобрения на пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води (мерки - Изпълнение на процедурата по преразглеждане на 

издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води, по реда на Закона за водите) 

 

 Селско стопанство 

 КТМ 2: Намаляване на замърсяването с хранителни елементи от 

земеделието. (мерки - Ограничения при внасянето на тор в съответствие с правилата за 

добра земеделска практика; Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на 

торове; Контрол на  изпълнението на програми от мерки за ограничаване и 

предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници; Прилагане на 

Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР;и др.) 

 КТМ 3: Намаляване на замърсяването с пестициди от земеделието (мерки - 

Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която 

надвишава максималната разрешена доза на единица площ; Контрол на използването на 

пестициди в райони на подземни водни тела, формирани в карстови водни хоризонти, 

разкриващи се на повърхността; Забрана за внос, въвеждане и пускане на пазара или 

употребата на нерегистрирани торове, подобрители на почвата, биологично активни 

вещества или хранителни субстрати; Забрана за внос, въвеждане, движение и прилагане на 

биологични агенти, които не са утвърдени от МЗХ и МОСВ; Забрана за внос, въвеждане, 

пускане на пазара, търговия, преопаковане и употребата на неразрешени или негодни 

продукти за растителна защита (ПРЗ);и др.)  

 КТМ 14: Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.( мерки - Разработване на система за пространствено 

организиране, поддържане и предоставяне на информацията за натиска от 

селскостопански източници (ГИС базирана информация); Създаване на информационна 

система за препаратите за растителна защита - производство/ внос, състав, количество, 

място на прилагане, вид и внесено количество; Събиране на актуална информация за 

местоположението и текущото състоянието на складове за пестициди) 

 

 Други 
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 КТМ 14: Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността. (мерки - Избор и прилагане на подходящ модел за 

количествена оценка на въздействието от идeнтифицирания натиск от дифузни източници; 

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при 

установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този 

натиск; Възстановяване и /или рехабилитация на съществуващи пунктове за мониторинг на 

химичното състояние на подземните  води) 

 

Б) С цел опазване и подобряване на количественото състояние на подземните води 

са планирани следните мерки: 

 

Движещи сили: 

 Урбанизирани територии 

 КТМ 8: Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства (мерки - Разработване и приемане на Наредба 

за определяне на нормите за водопотребление при предоставяне на водните услуги; 

Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-

битово водоснабдяване; Реконструкция на водопреносната система за обществено 

питейно-битово водоснабдяване; Популяризиране на методите за пестеливо използване на 

водата)  

 КТМ 13: Мерки за опазване на питейната вода (мерки - Проучване и 

изграждане на съоръжения за водовземане, осигуряващи алтернативно и/или допълнително 

питейно водоснабдяване в райони, в които е констатиран недостиг на вода; ) 

 

 Индустрия 

 КТМ 8: Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства (мерки - Въвеждане на водоспестяващи 

технологии и оборотно водоснабдяване) 

 

 Други 

 КТМ 14: Научноизследователска дейност, подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността. (мерки - Оборудване на водовземните съоръжения с 

автоматични измервателни устройства с дистанционно предаване на данните до БД, 

интернет и на ел. Табла) 

 

С цел подобряване на управлението допълнително са планирани следните мерки: 

 Извършване на ежегоден контрол на разрешителните за водовземане от подземни 

води с разрешено количество над 150 000 куб. м год 

 Извършване на контрол един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за 

водовземане от подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год. 

 Извършване на контрол един път на 3 години на разрешителните за водовземане от 

подземни води с разрешено количество от 30 000 до 150 000 куб.м.год 

 Ежегодно определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела 
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 Ежемесечно съставяне на баланс "разполагаеми ресурси- разрешено черпене" 

 Завършване и публикуване на регистрите на кладенците за задоволяване на 

собствените потребности на гражданите 

 Съставяне и публикуване на регистри на разрешителните за водовземане по 

подземни водни тела 

 Отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води в случаите на 

неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.  

 Отнемане на част от разрешеното водовземане по разрешителни за водовземане от 

подземни води в случаите на неупражняване на права в определените в разрешителното 

параметри на използването. 

 Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното 

ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока  в подземното водно тяло 

създават опасност от привличане на солени или замърсени води 

 Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения 

са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на 

съоръженията за водовземане 

 Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато е налице риск от 

понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото 

състояние на подземните водни тела 

 Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато общото водовземане 

надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото 

експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло 

допустимо понижение на водното ниво 

 Контрол за спазване на изискванията за измерване на водното ниво и черпените 

количества подземни води 

 Ограничаване на водовземането в района на интрузии на морски води 

 Преразглеждане на издадените разрешителни с цел постигане на целите за водното 

тяло 

7.2.3. Мерки за водна ефективност и въвеждане на принципа за възстановяване на 

разходите за водни услуги 

 Урбанизирани територии 

 КТМ 8: Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства (мерки - Разработване и приемане на Наредба 

за определяне на нормите за водопотребление при предоставяне на водните услуги; 

Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване; 

Популяризиране на методите за пестеливо използване на водата)  

 КТМ 9: Мерки от ценовата политика за  прилагане на възстановяването на 

разходите за водни услуги от домакинствата (мярка - Постигане на степен на 

възстановаване на разходите за водни услуги за домакинствата  54 %) 

 

 Индустрия 

 КТМ 10: Мерки от ценовата политика за  прилагане на възстановяването на 

разходите за водни услуги от промишлеността (мерки - Заплащане на такси за замърсяване 
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от отпадъчни води от промишлеността с отчитане на броя на приоритетно опасните, 

приоритетните и специфичните вещества; Постигане на степен на възстановаване на 

разходите за водни услуги в индустрията 47 %; Постигане на степен на възстановаване на 

разходите за водни услуги за други услуги  63 %; и др.) 

 КТМ 8: Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства (мерки - Въвеждане на водоспестяващи 

технологии и оборотно водоснабдяване) 

 

 Селско стопанство 

 КТМ 11: Мерки от ценовата политика за  прилагане на възстановяването на 

разходите за водни услуги от земеделието (мерки - Заплащане на такси за замърсяване на 

водите от дифузни източници от селстоко стопанство (препарати за растителна защита, 

аквакултури, животновъдство); Постигане на степен на възстановаване на разходите за 

водни услуги в селското стопанство 96 %.)   

 КТМ 8: Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и домакинства (мерки - Изграждане на нова 

хидромелиоративна инфраструктура; Възстановяване и реконструкция на 

хидромелиоративната инфраструктура) 

 

 

7.3. МЕРКИ В ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ, ИМАЩИ 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ И НА ЦЕЛИТЕ В ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 

 

Целта на Директивата за наводненията, формулирана в чл. 1 е да определи рамка за 

оценка и управление на риска от наводнения, като се стреми да намали неблагоприятните 

последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската 

дейност, свързани с наводненията в Общността. Очевидно е, че на най-високо целево 

равнище, постановките на двете директиви не пораждат конфликти и противоречия, защото 

опазването на водните ресурси, човешкото здраве, околната среда, културното наследство и 

стопанската дейност са тясно свързани и преплетени помежду си. 

При планирането и избора на мерки в двата плана се отчита синергичния ефект от 

прилагането им, като някои мерки допринасят едновременно, както за постигане на добро 

състояние на водите (цел на Рамкова директива за водите), така и за намаляване на риска от 

наводнения (цел на Директивата за наводненията). Такива мерки, включващи конкретни 

действия са: 

 

 Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия: 

- Биологично укрепване (HY_1_5) 

 Смекчаване на натиска от климатичните промени 

- Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност във водосбора на притоци, 

вливащи се в райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН), с 

изключение на случаи, когато е доказана необходимост за осигуряване на 
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проводимост на реките (OS_1_7) 

- Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на 

горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване 

и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство 

(OS_1_13) 

 Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките 

- Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим 

(причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови 

водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за 

защитана водите (HY_7_1) 

- Забрана за  нови корекции на участъци от реките, попадащи в границите на 

защитени територии и защитени зони от НЕМ Натура 2000 ((HY_7_7) 

 Подобряване на естественото задържане на водата  

- Повишаване на водното ниво с цел разширяване на съществуващи или 

възстановени влажни зони (блата, езера и др.) - (OS_2_4) 

- Възстановяване на меандри и ръкави (OS_2_7) 

 Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите 

- Разработване на програма и премахване на нефункциониращите миграционни 

бариери (HY_11_2) 

- Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване  на ВТ на 

задължителен мониторинг от титуляра на разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично 

въздействие   (HY_11_5) 

- Забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания и др. съоръжения  

препречващи изцяло речното корито (HY_11_4) 

- Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на 

Наредбата за изискванията към рибните проходи, а до издаването и ръководството 

на ФАО (HY_11_10) 

- Разрушаване на бентове и прагове за осигуряване миграцията на рибите (HY_11_8) 

 Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници 

- Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при 

изпълнение на проекти по ПРСР (NI_1_8) 

- Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване 

на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони 

(NI_1_9) 

- Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно 

уязвими зони (NI_1_10) 

 Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности 

- Закриване и рекултивация на депа за производствени отпадъци (DP_2_2) 

 Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита 

- Забрана  за  складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци в 

крайбрежните заливаеми ивици (DP_13_4) 

- Забрана  за  складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци в 

принадлежащите земи на водохранилищата (DP_13_5) 

 Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места 
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- Поддържане на съществуващите канализационни мрежи в добро състояние 

(UW_2_9)  

- Изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна система за агломерации с под 2000 е.ж, вкл. 

доизграждане на канализация когато има изградена ПСОВ или осигуряване на 

подходящо пречистване (чрез изграждане на ПСОВ или отвеждане към друга 

ПСОВ), когато има изградена канализация (UW_2_2) 

- Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за 

агломерации с над 2 000 е.ж.( UW_2_4) 

Подходът който е използван за оценка на синергичния ефект при генерирането на 

мерки и избора им за включване в Програмата от мерки към Плана за управление на риска от 

наводнения се основава на следния принцип:  

1. Оценка дали мярката, която допринася за минимизиране на риска от наводнения, е 

неутрална, допринася или възпрепятства изпълнението на целите на Рамковата директива за 

водите, т.е. постигане или запазване на добро екологично състояние на повърхностните и 

подземните тела и постигане или запазване на добър екологичен потенциал на силно 

модифицираните и изкуствените водни тела.  

2. Ако мярката е неутрална или допринася за изпълнението на целите на Рамковата 

директива за водите, тя може да се включва в програмата от мерки. 

3. В случай, че оценяваната мярка възпрепятства постигането на целите на РДВ (има 

влошаване на екологичното състояние), са възможни два варианта:  

 Първи вариант – невключване на мярката в ПУРН 

 Втори вариант – в случай, че планираните меки (неструктурни) мерки са 

недостатъчни за защита и намаляване на риска от наводнения, новата структурна мярката се 

включва в ПоМ на ПУРН, като се разглежда възможността за обосноваване на изключение по 

линия на чл. 4, ал. 7 на РДВ.  

За всички планирани структурни мерки в Програмата от мерки към ПУРН е приложен 

подход за проверка възможността за обосноваване на изключения по чл.4.7 от РДВ. Подробна 

информация е представена в Раздел 5 на ПУРБ 2016-2021г. 

 

 

7.4. МЕРКИ СВЪРЗАНИ С АДАПТАЦИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ 

 Планирането и прилагането на мерки за адаптиране към климатичните промени не 

бива да е самоцел. Разходването на средства изключително за справяне с измененията в 

климата днес и/или за в бъдеще би се оказало техникоикономически необосновано. 

Рентабилно би било мерките насочени към намаляване на риска от наводнения и 

удовлетворяване целите на РДВ (мерките залегнали в ПУРБ) еднакво добре да реагират и на 

измененията на климата като отговарят на критериите на Климатичната проверка. 

 В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г. са планирани следните конкретни 

мерки: 

 КТМ 24: Адаптиране към изменението на климата. (мерки - Разработване и 

изпълнение на План за управление на суши; Прилагане на концепцията „Компенсиране” чрез 

обезпечаване на екологичния отток за добър екологичен статус/потенциал и приоритетни 

водопотребители в условия на периоди на продължително засушаване; Създаване на  
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референтна пиезометрична мрежа за проследяване на въздействието от  климатичните 

изменения; Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на 

горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство; Забрана за сечи 

на естествена крайбрежна растителност във водосбора на притоци, вливащи се в райони 

със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН), с изключение на случаи, когато е 

доказана необходимост за осигуряване на проводимост на реките) и др. 

 Допълнително могат да бъдат препознати мерки от съществуващите, като такива 

допринасящи за справяне с проблемите в резултат от климатичните изменения.  

 

7.5.ПОДХОД ЗА КЛИМАТИЧНА ПРОВЕРКА НА ПРОГРАМАТА ОТ МЕРКИ 

 

 Всеки отделен натиск следва да бъде оценен как е вероятно да се повлияе от промените 

поради изменението на климата (тоест, колко добре планът за управление на речните басейни 

е съобразен не само с текущи, но и с бъдещи действия по отношение на изменението на 

климата). 

При климатична проверка на мярката е важно да се оцени "механизма" на действие на 

мярката. Тази проверка следва да помогне да се гарантира риска по отношение на постигането 

на целите на РДВ и в условията на изменението на климата. Поради несигурността по 

отношение на последиците от изменението на климата върху пресните води трябва да бъдат 

избрани действия, които могат да се справят с различни бъдещи климатични условия, т.е. 

достатъчно гъвкави. Има редица подходи за адаптация, жизнеспособни, рентабилни, които да 

се прилагат. Прилагането на тези подходи ще сведе до минимум рисковете, свързани с 

изпълнителните действия, чиято ефективност би могла да изложи постигането на целите на 

РДВ на риск в условията на промени в климата. 

Целта на климатичната проверка е да се провери Програмата от мерки към ПУРБ, за да 

се даде сигурност, че мерките: 

- са насочени към натиск, с отчитане изменението на климата и свързаните с него 

рискове са идентифицирани; 

- са гъвкави и подлежат на модификация към промяната на климата и следователно ще 

изпълнят и постигнат целите на РДВ в условията на променящия се климат. 

Всяка мярка е оценена от гледна точка на това, до колко е вероятно конкретната мярка 

да може да се справи с измененията в натиска поради климатичните промени и нейното 

представяне при въздействия от бъдещи климатични промени. Разработен и приложен е 

подход за оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от 

изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори
2

. 

Подходът е изготвен въз основа на проведено национално проучане „Оценка на натиска и 

въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и 

оценка на наличието на вода за икономическите сектори“ 

                                                             
2 Подходът е публикуван на интернет страницата на МОСВ на адрес: 

http://www5.moew.government.bg/?page_id=50138  

http://www5.moew.government.bg/?page_id=50138
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Климатичната проверка на мерките включени в ПоМ към ПУРБ 2016-2021 на БДЧР е 

представена в Приложение № 7.3. Има редица несигурности по отношение на климатична 

проверка на програмата от мерки, произтичащи от сценариите за изменението на климата и от 

процеси, които контролират поведението на водните тела. На този етап част от косвените 

въздействия на климатичните промени не могат достоверно да бъдат оценени. 

 

7.6. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПРОГРАМАТА ОТ МЕРКИ 

 

7.6.1. Инвестиционен анализ  

За остойностяване на Програмата от мерки за постигане целите на ПУРБ 2016-2021г. в 

ЧРБУ са използвани два подхода: 

 мерки, за които има готови проекти – стойността на мярката е съгласно 

разработения проект 

 мерки, за които липсва готов проект -  остойностяването е извършено на базата на 

предварително определена единична стойност, съгласно разработен национален 

каталог от мерки за постигане на екологичните цели на РДВ 2000/60/ЕС.  

 

Целта на инвестиционният анализ е да се оцени обезпечеността на Програмата от 

мерки  с финансови ресурси през прогнозния период 2016-2021 г.  

 

А.Оценка на обезпечеността на Програмата от мерки към ПУРБ на Черноморски 

район за басейново управление на водите с финансови средства през прогнозния период 

2016-2021г. 

Анализът представлява оценка на възможността чрез идентифицираните приходи да се 

реализират разходите, необходими за изпълнение на Програмата от мерки. Анализът обхваща 

мерките в ПоМ на ПУРБ, които са остойностени. 
3
 

 

 Определяне на разходите за изпълнение на Програмата от мерки на ПУРБ 

за ЧРБУ 

 

Общата стойност на планираните мерки за постигане целите на ПУРБ (2016 – 2021г.) 

за Черноморски район, съгласно Приложение 7.2.a., Приложение 7.2.б. и Приложение 7.2.в. е 

представена в следващата таблица. 

 

Таблица 7.1. Планирани разходи за Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. 

на ЧРБУ 

 

                                                             
3 Стойността на някои от инвестиционните мерки, планирани на ниво район за басейново управление (РБУ), ще 

бъде определена в процеса на изготвяне на конкретни проекти. 
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Разходи за: лева 

Основни мерки 673 546 814    

Допълващимерки 211 578 768     

Общо разходи 885 125 582     

Забележка: Финансовата стойност на мерките се отнася за цялостното изпълнението на Програмата от мерки, 

като финансирането на част от мерките по ОПОС ще приключи след 2021г.  Общата стойност на Програмата от мерки 

за периода на прилагане на Плана (2016 – 2021г.) възлиза на 827,2305 млн.лв. 

 

От представените данни е видно, че разходите, предвидени за основни мерки, чието 

изпълнение е задължително представляват 76% от общите разходи за изпълнение на 

Програмата от мерки. 

В следващата таблица е представено разпределението на необходимите средства за 

изпълнението на ПоМ по източници на финансиране за периода 2016г. – 2021г. 

Таблица 7.2. Източници на финансиране за изпълнение на Програмата от мерки към ПУРБ (2016-

2021г.) на ЧРБУ 

Източн

ици на 

финанс

иране 

КТМ 
Кратко описание 

(действия) 
стойност (лв) 

по 

програмата 

(лв) 

по ДБ (лв) 

Собствени 

средства 

(лв) 

ОП 

"ОС" 

1. Изграждане или 

модернизиране на 

пречиствателни станции 

за отпадъчни води. 

2. Научноизследователска 

дейност, подобряване на 

базата от знания за 

намаляване на 

несигурността. 

3. Мерки за недопускане 

или контрол на 

неблагоприятните 

въздействия от инвазивни 

чужди видове или 

внесени заболявания. 

4. Мерки за естествено 

задържане на води. 

1. Осигуряване на 

събиране, отвеждане и 

пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места над 

2000 е.ж. 

2. Изграждане на нови 

пунктове за мониторинг 

на количеството на 

повърхностните води 

3. Осъществяване на 

мерки за борба срещу 

инвазивни видове 

4. Повишаване на водното 

ниво с цел разширяване 

на съществуващи или 

възстановени влажни 

зони (блата, езера и др.). 

Възстановяване на 

меандри и ръкави 

236 483 273 

 

183 169 819 32 539 086 20 774 368 



                               План за управление на речните басейни 

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

29 

 Басейнова дирекция „Черноморски  район”  

ПУДО

ОС 

1. Изграждане или 

модернизиране на 

пречиствателни станции 

за отпадъчни води. 

2. Мерки за недопускане 

или контрол на 

замърсяването от 

урбанизирани зони, 

транспорт и изградена 

инфраструктура. 

1. Осигуряване на 

събиране, отвеждане и 

пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места над 

2000 е.ж. 

2. .Изпълнение на проекти 

за закриване на 

общинските депа за 

битови отпадъци, които 

не отговарят на 

нормативните изисквания 

514 122 717 502 302 931 0 11 819 786 

ПРСР 1. Изграждане или 

модернизиране на 

пречиствателни станции 

за отпадъчни води. 

1. Осигуряване на 

подходящо пречистване 

на отпадъчни води от 

населени места с под 2000 

е.ж. 

34 547 823 27 897 367 4 923 065 1 727 391 

ДБ 

(извън 

национа

лното 

съфина

нсиране

) 

1. Научноизследователска 

дейност, подобряване на 

базата от знания за 

намаляване на 

несигурността. 

2. Контролна дейност 

3. Дейности по 

управлението 

Разнообразни действия 2 461 000 0 2 461 000 0 

ОБ 

(извън 

собстве

ните 

средств

а по 

операти

вни 

програм

и) 

1. Научноизследователска 

дейност, подобряване на 

базата от знания за 

намаляване на 

несигурността. 

2. Мерки за недопускане 

или контрол на 

замърсяването от 

урбанизирани зони, 
транспорт и изградена 

инфраструктура. 

3. Подобряване на 

надлъжната 

непрекъснатост (напр.  

създаване на рибни 

проходи, разрушаване на 

стари бентове). 

 

Разнообразни действия 1 150 000 0 0 1 150 000 

Собстве

ни 

средств

а/ 

1.Мерки за недопускане 

или контрол на 
замърсяването от 

урбанизирани зони, 

транспорт и изградена 

инфраструктура. 

2.Научноизследователска 

дейност, подобряване на 

базата от знания за 

намаляване на 

1. Закриване и 

рекултивация на депа за 

производствени отпадъци 

2. Органичаване на 

замърсяване на морските 

води 

3. Определяне на СОЗ 

около съоръженията за 

38 445 510  0 0 38 445 510 
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несигурността. 

3. Мерки за опазване на 

питейната вода 

4. Подобряване на 

надлъжната 

непрекъснатост  

ПБВ съгласно 

действащото 

законодателство 

4. Изграждане на 

съоръжения за 

осигуряване на 

непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, 

байпаси и др.) 

5.други 

 

 Определяне на възможните приходи за покриване на разходите необходими 

за изпълнение на Програмата от мерки на ПУРБ за ЧРБУ 

 

За да се определят възможните средства, които могат да се заделят за покриване на разходите 

за изпълнение на Програмата от мерки към ПУРБ, е необходимо: 

1. Да се определят  възможните средства, които могат да се осигурят от приходи от 

домакинства, индустрия, селско стопанство и услуги за ползваните от тях водни 

услуги.   

2. Да се определи размерът на финансирането, което може да бъде осигурено по линия на 

публични средства и оперативни програми. 

а)Определяне на възможните средства, които могат да се осигурят от приходи от 

домакинства, индустрия, селско стопанство и услуги за ползваните от тях водни услуги.  

За извършване на анализа са използвани исторически данни за събрани приходи от 

водни услуги за периода 2008-2011 г., като в оценката са включени всички водни услуги
4
. 

Резултатите са представени в следващата таблица: 

 

Таблица 7.3. Приходи на домакинствата, индустрията, селското стопанство и 

услугите за периода 2008-2011 г. в ЧРБУ 

 

Приходи, лв. 2008 2009 2010 2011 

Домакинства 60 431 873 72 098 043 72 436 469 73 279 090 

Индустрия 20 686 138 27 083 595 50 572 692 51 900 506 

Селско стопанство 1 140 615 2 463 115 1 645 758 2 128 726 

Услуги 22 789 782 23 083 103 21 832 868 22 940 372 

Общо приходи 105 048 407 124 727 856 146 487 788 150 248 695 

 

За целите на анализа е изчислен коефициент на поносимост. За изчисляване на 

коефициента горе-изчислените приходи са съотнесени към „разполагаемите“ средства на 

                                                             
4 Идентифицираните водни услуги са представени в Раздел 6 на проекта на ПУРБ 2016-2021г. на ЧРБУ 
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четирите групи потребители, а именно доходите на домакинствата и БДС за индустрията, 

селското стопанство и услугите, като същите са представени в следващата таблица: 

 

Таблица 7.4. Доходи и БДС за периода 2008-2011 г. в ЧРБУ 

Доходи/БДС, лв. 2008 2009 2010 2011 

Домакинства 4 088 792 842 4 155 359 292 3 896 196 840 3 947 914 323 

БДС - Индустрия 2 665 803 943 2 432 999 644 2 380 263 616 2 878 365 426 

БДС - Селско стопанство 546 360 532 408 078 046 425 588 375 513 148 599 

БДС - Услуги 4 876 747 893 4 970 161 428 5 111 706 189 5 345 505 367 

Източник: НСИ 

Коефициентът на поносимост е изчислен като общите приходи от водни услуги за 

периода 2008-2011 г. са отнесени към общите доходи/БДС за същия период.  

Получените коефициенти са: 

 домакинства – 1,73%  

 индустрия – 1,45%  

 селско стопанство – 0,30%  

 услуги –0,45%  

За да се изчислят очакваните приходи от четирите сектора за периода 2016-2021г. 

получените коефициенти са отнесени към прогнозните стойности на доходите на населението 

и БДС за секторите на индустрията, селското стопанство и услугите за същия период.  

Размерът на средствата, които могат да бъдат заделени е представен в следващите 

таблици по години и общо за периода 2016-2020 г.: 

 

 

Таблица 7.5. Прогнозни стойности на доходите на населението и БДС за секторите 

индустрия, селско стопанство и услуги за периода 2016-2021 г. в ЧРБУ, лв. 

 

 

  

Мерна 

единица 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Население бр. 1 128 121 1 128 037 1 127 952 1 127 868 1 127 192 1 126 296 

Доход на лице, лв.  лв. 4 722 4 871 5 107 5 353 5 606 5 939 

Общо доходи на 

населението 
хил. лв. 5 326 986 5 494 666 5 760 453 6 037 479 6 319 036 6 689 069 

БДС - аграрен сектор хил. лв. 508 000 501 000 494 000 488 000 481 000 475 000 

БДС - индустрия хил. лв. 2 961 000 3 126 000 3 291 000 3 455 000 3 620 000 3 785 000 

БДС - услуги хил. лв. 5 692 000 5 999 000 6 307 000 6 614 000 6 921 000 7 228 000 

 

За да се изчисли максималният размер на средствата, които могат да бъдат заделени от всеки 

сектор за периода 2016-2021 г. в рамките на Черноморски район за басейново управление, 

коефициентите на поносимост са умножени:  
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 за домакинствата – по прогнозния доход на прогнозираното население на ниво ЧР 

 за индустрията – по прогнозната БДС на сектора на ниво ЧР 

 за селското стопанство - по прогнозната БДС на сектора на ниво ЧР 

 за услугите - по прогнозната БДС на сектора на ниво ЧР. 

Размерът на средствата, които могат да бъдат заделени при включване на всички приходи от 

водни услуги, е представен в следващите таблици по години и общо за периода 2016-2021 г.: 

Таблица 7.6. Прогнозен размер на средствата, които могат да бъдат заделени от 

домакинства, индустрия, селско стопанство и услуги за периода 2016-2021 г. в 

Черноморски район, лв.  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 Общо 

Общо доходи на 

населението 
92 129 888 95 029 901 99 626 664 104 417 804 109 287 321 115 687 017 616 178 595 

БДС - аграрен 

сектор 
1 542 356 1 521 103 1 499 850 1 481 634 1 460 381 1 442 164 8 947 488 

БДС - индустрия 42 951 698 45 345 156 47 738 615 50 117 567 52 511 026 54 904 484 293 568 546 

БДС - услуги 25 411 479 26 782 056 28 157 097 29 527 674 30 898 251 32 268 828 173 045 386 

Общо 162 035 421 168 678 216 177 022 226 185 544 679 194 156 979 204 302 493 1 091 740 014 

 

На база така направените изчисления може да се очаква, че за периода 2016-2021г. за 

финансиране на мерки от ПоМ на ПУРБ от четирите анализирани сектора ще могат да бъдат 

отделени около 1,1 млрд.лв. При тези приходи четирите сектора ще могат да осигурят 

финансиране на ПоМ към ПУРБ 2016-2021г. на ЧРБУВ. 

Необходимо е да се отбележи, че годишното увеличение на средствата от четирите 

сектора се дължи на прогнозираното увеличение в доходите и БДС в Черноморски район. 

Оценката на възможния финансов ресурс може да се приеме за консервативна, тъй като не 

включва увеличение в размера на таксите и цените на ВиК услугите, които не могат да бъдат 

прогнозирани към настоящия момент. 

b)Определяне размерът на финансирането, което може да бъде осигурено по линия на 

публични средства и оперативни програми. 

Финансирането по линия на публични средства и оперативни програми, вкл. държавен 

бюджет и общински бюджети, публични фондове като ПУДООС и оперативните програми и 

програмите за трансгранично сътрудничество е подробно представано в Приложение 7.4. на 

настоящият раздел.  

За целите на анализа средствата са разпределени по райони за басейново управление чрез 

прилагането на следния алгоритъм: 

1. Извършена е преценка относно приложимостта на съответния финансов източник към 

дадения район за басейново управление – напр. Програмата за трансгранично 

сътрудничество „Румъния-България“ поради специфичния си териториален обхват е 

приложима само за Дунавския район. Програмата за трансгранично сътрудничество 

„Гърция-България“ е приложима за Източнобеломорския и Западнобеломорския 
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райони. В резултат от направената преценка средствата по съответния източник се 

отнасят към района, за който са приложими. 

2. За всеки финансов източник се изчислява средна стойност от средства на 1 жител за 

страната. Средствата за всеки район по дадения източник се получават като тази 

средна стойност се умножи по броя на населението на района за басейново управление. 

Например, държавният бюджет може да предостави за целия период 2016-2021 г. 

средства в размер на 607,8 млн. лв. или средно 83,88 лв./жител.  

3. Средствата по ОПОС се разпределят на базата на агломерациите над 10 хил.екв. 

жители в обхвата на съответния район за басейново управление. Изчислен е среден 

размер на финансиране на 1 агломерация и средствата са разпределени в зависимост от 

броя на агломерациите, попадащи в съответния район. 

 

Съгласно направените изчисления, прогнозното финансиране от публични средства и 

оперативните програми, което може да бъде осигурено за финансиране на мерките от ПУРБ 

2016-2021 г. за четирите района на басейново управление, при реалистичния сценарий е 

4219,8 млн.лв. за цялата страна. Тези средствата са разпределени по райони за басейново 

управление, представени в следващата таблица: 

 

Таблица 7.7. Прогнозни средства за финансиране на програмите от мерки за ПУРБ, лв. – 

общо и по райони на басейново управление 

Източник на финансиране Общо ДРБУ ЧРБУ ИБРБУ ЗБРБУ 

Държавен бюджет 607 800 000 282 751 082 94 792 338 180 930 229 49 326 352 

Общински бюджети 428 300 000 199 246 937 66 797 562 127 496 573 34 758 928 

Оперативна програма околна 

среда 2014-2020 г. 2 189 000 000 427 157 895 747 526 316 854 315 789 160 000 000 

Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. 700 000 000 325 642 904 109 171 828 208 376 374 56 808 894 

Предприятие за управление на 

дейностите по околна среда 

(ПУДООС) 200 900 000 93 459 513 31 332 315 59 804 019 16 304 153 

Програма за трансгранично 

сътрудничество „Румъния-

България“  48 400 000 48 400 000 0 0 0 

Програма за трансгранично 

сътрудничество „Гърция-

България“ 4 900 000 0 0 3 850 305 1 049 695 

Програма за транснационално 

сътрудничество „БАЛКАНИ - 

СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-

2020“ 5 300 000 2 465 582 826 587 1 577 707 430 124 
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Източник на финансиране Общо ДРБУ ЧРБУ ИБРБУ ЗБРБУ 

Програма за транснационално 

сътрудничество „Дунав 2014-

2020“ 35 200 000 35 200 000 0 0 0 

ВСИЧКО 4 219 800 000 1 414 323 913 1 050 446 945 1 436 350 996 318 678 146 

 

Средствата от публични източници и оперативни програми за Черноморски район за 

басейново упрвление, за периода 2016-2021 г. са 1 050,4 млн. лв. 

 

Изводи: Обезпеченост на ПоМ към ПУРБ на ЧРБУВ с финансови ресурси през 

прогнозния период 2016-2021 г.: 

Разходите за ПоМ на ПУРБ са съответно – 885 125 582 лв.  

Възможните приходи са: 

 От домакинства, индустрия, селско стопанство и услуги: 

 1 091,7  млн.лв. при отчитане на приходите от всички услуги и процент на 

поносимостта на плащане: съответно 1,73% за домакинствата, 1,45% за 

индустрията, 0,30 % за селското стопанство и 0,45% за услугите.  

 

 От публични източници и оперативни програми: 

- 1 050,4 млн.лв.   

При тези изходни параметри обезпечеността на разходите с възможни приходи в % е: 

 317,3%  хипотезата на отчитане на приходите от всички услуги и 

финансирането от публични източници и оперативни програми.  

 

В обобщение могат да се направят следните изводи по отношение на финансовата 

обезпеченост на програмата от мерки: 

 Общата стойност на мерките в ПУРБ на ЧРБУВ е 885,126 млн.лв., от които 673,547 

млн.лв. за основни мерки, което показва, че усилията на басейновата дирекция са 

насочени към изпълнение на мерки, съгласно изискванията към страната по Договора 

за присъединяване към ЕС.   

 Всички мерки както основни, така и допълнителни, са финансово обезпечени, като: 

 Около 51% от възможния финансов ресурс е с източник приходи от 

предоставени водни услуги на домакинствата, индустрията, селското стопанство 

и услугите и 49% от публични средства и оперативни програми.  

- Допълнителен финансов ресурс е възможно да бъде осигурен в резултат от 

повишаване на таксите за водовземане, водоползване и замърсяване на воден 

обект и цените на ВиК услугите като ефектът на такова увеличение към 

момента е трудно да бъде прогнозиран.  
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Индикативен финансов план за покриване на разходите в ПоМ към ПУРБ на ЧРБУВ 

е изготвен  при следните допускания: 

 Финансирането от населението и икономическите сектори се разпределя по години в 

процентно отношение съобразно разпределението на общите приходи показани в  

Таблица „Прогнозен размер на средствата, които могат да бъдат заделени от 

домакинства, индустрия, селско стопанство и услуги за периода 2016-2021 г. в ЧРБУ, 

лв.“ по-горе. 

 Финансирането от ОПОС се разпределя равномерно по години за периода 2018-2021 г. 

като основание за това е индикативната програма по Оперативна ос 1 „Води“ на ОПОС 

2014-2020 г.  От общите средства на Приоритетна ос 1 за периода 2016-2017 г. са 

предвидени 500 млн.лв. за цялата страна за така наречените зрели проекти, като 

съгласно оперативната програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, одобрена с решение на 

ЕК на 15 юни 2015 г.,  агломерация Добрич ще получи финансиране по тази линия.  

 Финансирането по останалите публични фондове и оперативни програми се разпределя 

равномерно по години за периода 2016-2021 г. Тъй като не разполагаме с информация 

за проектна готовност, допускаме, че част от проектите, които потенциално ще се 

финансират от ПРСР и останалите оперативни програми, имат изготвена проектна 

документация (т.е. финансирането им е стартирало още през 2016 г.) 

Резултатите от изчисленията са представени в следващата таблица. 

 

Таблица 7.8. Индикативен финансов план за прогнозното финансиране, лв. 

 

  

Общо за  

2016-2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Финансиране от 

населението и 

икономическите 

сектори 1 091 740 014 162 035 421 168 678 216 177 022 226 185 544 679 194 156 979 204 302 493 

Финансиране от 

публични 

фондове и 

оперативни 

програми без 

ОПОС 302 920 630 50 486 772 50 486 772 50 486 772 50 486 772 50 486 772 50 486 772 

ОПОС 747 526 316 49 899 078 49 899 078 161 932 040 161 932 040 161 932 040 161 932 040 

Всичко 2 142 186 960 262 421 270 269 064 065 389 441 038 397 963 491 406 575 790 416 721 305 
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7.6.2. Институционален анализ на Програмата от мерки 

Институционалният анализ на Програмата от мерки, планирана за ЧРБУ за периода 

2016-2021 година представлява анализ на различните институции, които са отговорни за 

тяхното прилагане в плановия период. Анализ на ъзможните източници за финансирането им 

е представен в Приложение 7.2.1.  

Тъй като Програмата от мерки интегрира в себе си разнообразни мерки на база 

конкретните цели за подобряване състоянието на повърхностните и подземните водни тела, в 

ПУРБ е предвидено те да бъдат изпълнявани от голям брой институции, организации и 

икономически субекти.  

Идентифицирани са следните отговорни институции за изпълнение на Програмата от 

мерки: 

- Министерството на околната среда и водите и неговите структури, включително 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

- Министерството на земеделието и храните и неговите структури  

- Министерството на здравеопазването и неговите структури  

- ВиК-асоциации 

- Общини 

- Представители на бизнеса – собственици на индустриални предприятия, 

инвеститори и други  

В следващата таблица са представени отговорните институции за изпълнението на 

мерки обобщени по КТМ (ключов тип мерки), като в описание са дадени по-значимите 

дейстивия , свързани с изпълнението на мярката. 

Таблица 7.9. Отговорни институции за изпълнението 

Код 

КТМ 
KTM 

тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна 

Действия (описание) 
отговорни 

институции 

1 Изграждане или 

модернизиране на 

пречиствателни станции за 

отпадъчни води. 

Градски 

отпадъчни води 

Изграждане и/или 

модернизиране на  канализации 

и ПСОВ за населени места  

Общини и ВиК 

2 Намаляване на 

замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието. 

Дифузно 

замърсяване 

Прилагане на добри замеделски 

и фермерски практики;  

Поставяне на подходящи 

условия в разрешителните;  

Зарибяване с растителноядни 

видове риби на язовири и други 

МЗХ, РИОСВ, 

ИАРА, 

предприятия и 

фирми 
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3 Намаляване на 

замърсяването с пестициди 

от земеделието. 

Дифузно 

замърсяване 

Опазване на водите от 

замърсяване с препарати за 

растителна защита 

МЗХ 

5 Подобряване на 

надлъжната 

непрекъснатост (напр.  

създаване на рибни 

проходи, разрушаване на 

стари бентове). 

Хидроморфология Изграждане и реконструкция на 

рибни проходи;  

Разработване на методики за 

оценка на ХМ-състояние;  

Оценка въздействието на 

миграционните бариери;  

Въвеждане на условия в 

разрешителните 

МЗХ, БД, 

МОСВ, 

общини, 

"Напоителни 

системи" ЕАД 

6 Подобряване на 

хидроморфологичните 

условия на водните тела 

(напр. възстановяване на 

реки, подобряване на 

крайбрежни райони, 

премахване на твърди 

насипи, възстановяване на 

връзката между реки и 

заливни равнини, 

подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на преходни и 

крайбрежни води и т.н.). 

Хидроморфология Забрана за сечи на естествена 

крайбрежна растителност;  

Прилагане на ОВОС за 

инвестиционни 

предложения/проекти, свързани 

с ново изменение на физичните 

характеристики на 

повърхностни водни тела 

МЗХ, БД, 

МОСВ, 

РИОСВ 

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток. 

Контрол върху 

водовземането 

Забрани, ограничения и 

изменения по отношение на 

разрешителните;  

Оптимизиране управлението на 

водите;  

Контролна дейност; 

БД, МОСВ, 

титуляри на 

разрешителни 

8 Ефективност на ползването 

на вода, технически мерки 

за напояване, 

промишленост, енергетика 

и домакинства. 

Ефективно 

използване на 

водите 

Изграждане и реконструиране 

на водопреносната мрежа;  

Провеждане кампании за 

използване на по-малко вода;  

Прогнозиране нуждите от 

вода; 

МЗХ, МОСВ, 

ВиК 

оператори, 

Общини 

9 Мерки от ценовата 

политика за  прилагане на 

възстановяването на 

разходите за водни услуги 

от домакинствата. 

Възстановяване 

на разходите за 

водни услуги 

Осигуряване на адекватен 

принос на водоползвателите 

към разходите за водни услуги; 

Ефективно въвеждане на 

принципа "замърсителя плаща"  

МОСВ, БД 
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13 Мерки за опазване на 

питейната вода (напр. 

определяне на охранителни 

зони, буферни зони и т.н.) 

Подобряване на 

управлението 

Определяне на СОЗ;  

Забрани и ограничения в 

границите на СОЗ и зоните за 

защита на питейни води; 

Проучвания;  

Ограничаване на 

водовземанията;  

Забрани за сечи 

БД, МОСВ, 

РИОСВ, ДАГ, 

ВиК-оператори 

14 

Научноизследователска 

дейност, подобряване на 

базата от знания за 

намаляване на 

несигурността. 

Хидроморфология 

Проучвателни дейности;  

Определяне на минимално 

допустим отток;  

БД, МОСВ 

16 Модернизиране или 

подобрения на 

пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни 

води (включително от 

земеделски стопанства). 

КПКЗ Прилагане на разрешителен 

режим по реда на Закона за 

водите 

БД, 

индустриални 

предприятия 

18 Мерки за недопускане или 

контрол на 

неблагоприятните 

въздействия от инвазивни 

чужди видове или внесени 

заболявания. 

Други 

превантивни 

мерки 

Осъществяване на мерки за 

борба срещу инвазивни видове 

ИАРА, 

РИОСВ, НПО 

20 Мерки за недопускане или 

контрол на 

неблагоприятните 

въздействия от риболова и 

други видове 

експлоатация/отстраняване 

на животни и растения. 

Други 

превантивни 

мерки 

Актуализация на зоните за 

опазване на стопански ценни 

видове риби и други водни 

организми; 

Забрани и ограничения 

ИАРА 

21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването 

от урбанизирани зони, 

транспорт и изградена 

инфраструктура. 

Пряко отвеждане 

на замърсители в 

подземните води 

Намаляване на дифузното 

замърсяване от отпадъци и 

промишлени дейности 

Общини, 

индустриални 

предприятия 

23 Мерки за естествено 

задържане на води. 

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия  

Създаване и възстановяване на 

влажни зони и меандри 

РИОСВ, 

МОСВ 
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24 Адаптиране към 

изменението на климата. 

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия  

Забрана за сечи на естествена 

крайбрежна растителност във 

водосбора на притоци, вливащи 

се в райони със значителен 

потенциален риск от 

наводнение (РЗПРН); 

Изпълнение на проекти свързани 

с увеличаване лесистостта и 

възстановяване на горския 

потенциал; 

Оптимизиране на управлението 

БД, МОСВ, 

МЗХ 

 

 

 

 
 


