
Актуализираният ПУРБ надгражда и доразвива резултатите от 
дейностите в първия планов период за постигане на добро 

екологично състояние на водните тела.  
За целите на актуализацията са използвани национални 
подходи и методологии, съответстващи на европейското 

законодателство в областта на водите.  
Приложени са по-обхватни и задълбочени подходи за анализ 

и оценка, в по-голямата си част резултат  
от научно-приложни разработки.  

Целта на плана е да осигури рамка за съхранение и 
подобряване на водните тела, като в него е отделено особено 

внимание на зоните с особен статут, които се нуждаят от 
специална защита.  
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Основен инструмент за интегрирано управление на водите 
съгласно изискванията на Рамкова Директива за водите, 

транспонирана в Закона за водите 
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Програмата от мерки в ПУРБ, е основен инструмент за устойчиво 
управление на водите чрез интегриране на тяхното опазване и ползване в 

различни области - енергетика, промишленост, селско стопанство, туризъм, 
транспорт, както и в областта на регионалната политика.  

 
На база на идентифицираните значими проблеми в управлението на 

водите за Черноморския басейнов район, 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: 

 

 намаляване на замърсяването от населените места; 

 намаляване на замърсяването от индустриални източници; 

 намаляване на замърсяването от селското стопанство;  

 намаляване на хидроморфологичния натиск;  

 мерки насочени към опазване на зоните за защита;  

 мерки насочени към опазване и подобряване на количественото 

състояние на подземните води 

 
Общата стойност на разходите за изпълнение на заложените мерки, 

възлизат на над 800 млн. лв. По-голямата част от разходите са насочени 
към намаляване на замърсяването от населените места. 

Изпълнението им ще се финансира чрез Европейски фондове, Държавен и 
Общински бюджети, бюджети на ВиК оператори, както и средства от 

титуляри на разрешителни и юридически лица, ангажирани с изпълнение на 
мерките. 

 
Съгласно изискванията на чл. 168б и чл.168в от Закона за водите 
проектът на ПУРБ е обявен за консултации с обществеността на 

01.12.2016г. С цел съвместяване с процедура по изготвяне на Екологична 
оценка и Оценка на съвместимост на проекта на ПУРБ (2016-2021г.) в 

сътветствие с изискванията на Наредбата за ЕО от 2006г. срокът за 
консултации със заинтересованите страни и обществеността е удължен               

до 01.12.02016 г.  

 

 
 

В изпълнение на изискванията на Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 
57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.) е изготвена Екологична 
оценка на проект на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в 
Черноморски район за басейново управление  2016-2021 г.  

Съобщението до заинтересованите лица и общественост 
за  провеждане на консултации по Доклада за Екологична оценка е 
публикувано на интернет страницата на басейнова дирекция „Черноморски 
район“ и МОСВ.  

Крайна дата за изразяване на становища е 30.11.2016 г. 
включително.  

На 01.12.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на Басейнова дирекция 
"Черноморски район" гр. Варна, ще бъде проведено обществено обсъждане 
на доклада за Екологична оценка, Доклада за ОСВ и всички приложения 
към него и проекта на ПУРБ в Черноморски РБУ, с което приключва 
процеса на обществени консултации по проекта на ПУРБ. 
 

Проектът на актуализирания ПУРБ. може да намерите на интернет страницата на 

БДЧР на следния адрес: http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5493788.html 
 

Консултации със заинтересованите страни и обществеността 

до 01.12.2016 г.  
 

ПУРБ 2016-2021 подлежи на приемане от Министерски съвет по предложение 

на Министъра на ОСВ (чл.160 от ЗВ).  


