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 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН 
 

 
 
 

ДОКЛАДВАНЕ НА НАПРЕДЪКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ОТ 
МЕРКИ В ПУРБ КЪМ 31.12.2012 Г. 

 
Обобщена информация за изпълнение на мерките: 
 

 
Мярка 

 
Общ брой 

Стартирали  
Не стартирали Общо 

стартирали 
В т. ч. 
завършени 

Основни  194 182 11 12 
Други основни 201 141 24 60 
Допълнителни 2075 847 263 1228 
ОБЩ БРОЙ 2470 1170 (47%) 298  1300 (53%) 
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Изпълнение на Програмата от мерки към 31.12.2012 г.
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При основните мерки (мерки по изпълнението на основните директиви към РДВ, които 

подлежат на друго докладване), се описва напредъка в прилагането на директивите в 
свободен текст. По всички мерки са предприети действия. Закъснение се отчита при 
изграждането на някои канализационни системи (12 бр.) в малките населени места, предвид 
липсата на средства или липса на информация за предприети действия. Това са Община Руен 
(с. Руен – канализация и ПСОВ), Община Котел (с. Градец – канализация и ПСОВ), Община 
Дългопол (гр. Дългопол – ПСОВ и с. Цонево – канализация и ПСОВ), Община Долни Чифлик 
(с. Старо Оряхово и с. Гроздьово – канализация и ПСОВ); и к.к. Русалка – РРМ на ПСОВ; 
 

Други основни мерки: това са мерки, които се прилагат към основните мерки за 
постигане на целите за опазване на околната среда. Тук се посочват отговорните институции 
за изпълнение на мерките, финансирането, и има възможност за допълнителни коментари за 
цифрово изражение на предприетите действия. 
  

От тези мерки са определени два типа ключови мерки (от изпълнението, на които се 
очаква в най-голяма степен да се подобри състоянието на водните тела):  
Пречиствателни станции извън UWWTD – ключова мярка 1; 
Привеждане на депата в съответствие – ключова мярка 4.  



Допълнителни мерки: От допълнителните мерки, ключова мярка за защита на 
питейните води е: Изграждане на СОЗ и преучредяването му за повърхностни и подземни 
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване – ключова 13. Заложените мерки са 
спрямо броя на водоизточниците, за които има нужда да се изгради и учреди СОЗ. Общия 
брой мерки са за 1247 водоизточници. 
 
Изпълнението на ключовите мерки е както следва: 
 

Ключова мярка  
Общ брой 

Стартирали  
Не стартирали общо В т. ч. 

завършени 
1- Пречиствателни 
станции извън UWWTD  

39 11 - 28 

4 - Привеждане на 
депата в 
съответствие 

34 25 4 9 

13 - Изграждане на 
СОЗ и преучредяването  

1247 203 203 1044 

ОБЩ БРОЙ 1320 239  207 1081 
 

След анализ на информацията, към 31.12.2012 г., може да се направи следното 
обощение на изпълнението на ПоМ: 
 

1. Отчита се  висок процент на изпълнение на основните и други основни мерки.  
2. Отчита се висок процент не стартирали допълнителни мерки – изграждане на СОЗ 

(1044 водоизточника); 
 

Мерките, нестартирали към 31.12.2012 г. са свързани с: 
1. Изграждане на канализация и ПСОВ в населените места под 2000 е.ж. и в пояс ІІ на 

СОЗ на водоизточници; 
2. Мерки, ориентирани към защитените територии и зони – залесяване, подобряване на 

хидрологичния режим и ограничаване на еутрофикацията на влажните зони; 
3. Опазване на биологичните ресурси - Борба с инвазивните видове и зарибяване и 

използване на язовирите като капан за биогени;  
4. Преучредяване на СОЗ за повърхностните и подземните водоизточници за питейно-

битово водоснабдяване и одържавяване на водовземните съоръжения; 
5. Липса на информация за предприети действия от лицата, стопанисващи язовири             

(с изключение на потенциално-опасните); 
 
За отстраняване на закъснението в стартирането на горепосочените типове мерки, се 
планира: 

1. Малките населени места, под 2000 е.ж. да бъдат включени за финансиране по ПРСР 
към МЗХ. Изграждането на канализации и ПСОВ в пояс ІІ на СОЗ на водоизточниците е 
мярка с отпаднала необходимост, във връзка с промяна в нормативната уредба; 

2. Финансиране от Европейските фондове, в следващия програмен период 2014-2020 г., 
за прилагането на мерките, ориентирани към защитените територии и зони. (съгласно 
изготвения План за опазване на водите в Европа - Bluprint); 

3. Стартиране на проект за актуализация на ПУРБ в България. В рамките на проекта е 
заложена дейност за проучване и оценка на причините за лошото състояние на проблемни 
повърхностни водни тела и проучвания и предложения за мерки за предотвратяване и 
ограничаване на негативни въздействия от инвазивни видове; 

4. По отношение на СОЗ: 
 Срокът за изпълнение на тези мерки е 2013 г. ВиК дружествата са наясно със 
закъснението, но отчитат липса на средства и лошо финансово състояние. Средства за СОЗ се 
залагат ежегодно в инвестиционните им програми, но приоритетно се изпълняват подмяна на 
водоснабдителните системи и ремонтни дейности. Забавяне в приемането на новата Наредба 



за зони за защита на водите също възпрепятства подготовката на проекти за учредуване на 
СОЗ, тъй като се планират нови изисквания за поясите на СОЗ.  
 През 2011 г. и 2012 г. БДЧР е уведомила с писма ВиК дружествата за необходимостта 
от предприемане на спешни действия по изпълнение на тази мярка, но до момента не 
отчитаме напредък.  
 По отношение на мярката за одържавяване на минералните водоизточници, се отчита 
закъснение и има вероятност за неизпълнение. 

5. Язовири: в момента се извършва анализ на цялата налична информация (от изпълнение 
на мерките, извършения контрол от Дирекция „Контрол” и получени данни от Общините), 
като се отразяват пропуските в данните. 
 
 
 


