УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР.............................................
инж. Венцислав Николов
РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙНОВ РАЙОН
Съдържание на ПУРБ / Задачи

Начален срок

Краен срок

Коментар

Раздел 1. Общо описание на характеристиките на района за басейново управление (съгласно Глава Х, Раздел VІ, чл.157 ал.1 и
Раздел ІV от ЗВ)
1.1. Общи характеристики
1.1.1. Географски граници и екорегиони. Характерни
особености на района за басейново управление

март, 2013

1.1.2.
Идентифициране
на
значимите
проблеми
в
управлението на водите в района за басейново управление в май, 2013
периода на прилагане на първия ПУРБ

Определени и докладвани през 2004 г.,
актуализирани
през
2009
г.
и
септември, 2014 докладвани през 2010 г. Предстои
допълване
и
валидиране
на
характерните особености на района.
За изпълнението на дейността ще се
ползват рез. от д-сти по Раздел 2.
Информацията се предоставя на
декември, 2013
обществеността, най-малко две години
преди началото на периода, за който се
отнася

юни, 2014

съгл.
Чл.168в,
ал.1
от
ЗВ,
информацията по т.1.1.2. се предоставя
на обществеността за становища в срок
от 6 мес.

1.2.1. Валидиране на границите между отделните типове
повърхностни води от категории "реки", "езера" и "преходни януари, 2013
води", aктуализация на типовете и границите на ВТ

юли, 2014

Предвижда
се
изпълнението
на
дейността да се извърши по проект по
ОПОС.

1.2.2. Оценка на хидроморфологичното състояние на
вътрешните повърхностни води от категории "реки", "езера" и
март, 2013
"преходни води" и определяне на въздействието върху
екологичното състояние от хидроморфологични изменения.

ноември, 2014

Предвижда
се
изпълнението
на
дейността да се извърши по проект по
ОПОС.

1.2.3. Завършване на разработването, процес на валидиране
на класификационната система оценка на екологичното
състояние и екологичния потенциал на определените типове
януари, 2013
повърхностни води от категории "реки", "езера" и "преходни
води". Определяне на референтни условия , разработване на
класификационна система за преходни води.

декември, 2014

През 2011 г. и 2012 г. са възложени и
реализирани І-ви и ІІ-ри етап от
необходимите
проучвания
за
валидиране
на
определените
референтни условия в Черноморския
басейнов район

1.2.4. Актуализация на типологията, референтните условия и
класификационната
система.
Оценка
на
януари 2013
хидроморфологичното състояние на крайбрежните морски
води

юли, 2014

Предвижда
се
изпълнението
на
дейността да се извърши по проект по
ОПОС.

1.2.6. Завършване на интеркалибрацията на общите типове
януари, 2013
повърхностни водни тела

декември, 2015

1.3. Характеристика на подземните води

октомври, 2014

1.1.3.
Предоставяне
на
информация
на
широката
общественост за идентифицираните значими проблеми в януари, 2014
управлението на водите
1.2.Характеристика на повърхностните води

януари, 2013

Дейността ще се извърши от БД

Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието на
повърхностните и подземните води (съгласно Глава Х, Раздел VІ, чл.157 ал.1, т .2)
2.1. Оценка на замърсяването от точкови източници
януари 2013
(съгласно Раздел VІ, чл.157, ал.1, т. 2 ”а”)

октомври, 2014

При изпълнението на дейността ще се
ползват резултати от проучвания.

2.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници,
включително преглед на ползването на земите януари 2013
(съгласно Раздел VІ, чл.157, ал.1, т. 2 ”б”)

август, 2014

Предвижда
се
изпълнението
на
дейността да се извърши по проект по
ОПОС.

2.3. Оценка на въздействието върху количеството на
водите, включително водовземанията (съгласно януари 2013
РазделVІ, чл.157, ал.1, т. 2 ”в”)

август, 2014

При изпълнението на дейността ще се
ползват резултати от проучвания.

2.4. Анализ на други въздействия в резултат на
човешката дейност върху състоянието на водите януари, 2013
(съгласно Раздел VІ, чл.157, ал.1, т. 2 ”г”)

юли, 2014

При изпълнението на дейността ще се
ползват резултати от проучвания.

2.5. Оценка на риска за водните тела, за непостигане на
поставените цели за опазване на околната средата
април, 2013
(съгласно Раздел ІV, чл. 156 "к")

юни, 2014

Дейността ще се извърши от БД
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Раздел 3. Списък и карти на зоните за защита на водите - регистър на защитените територии, актуализация (съгласно Раздел VІ,
чл.157 т.3)
3.1. Актуализация на регистъра на защитените територии

постоянен

постоянен

БД
поддържа
и
актуализира
ежемесечно регистри на зоните за
защита на водите.

октомври, 2014

За изпълнение на дейността ще се
ползват резултати от д-сти по Раздел 2
и д-ст 7.1

Раздел 4. Актуализация на програмите за мониторинг на водите
4.1. Програми за контролен и оперативен мониторинг на
повърхностните води, подземните води и на зоните за защита
на водите. Изготвяне на карти с мрежите и карти с юни, 2014
резултатите от мониторинга (съгласно Раздел VІ, чл.157, ал.
1, т.4 и т.5)

Раздел 5. Ревизия на целите за опазване на околната среда за повърхностните и подземните водни тела и на зоните за защита
на водите , включително случаите по чл.156 "в" - 156 "е" (съгласно Раздел VІ, чл.157, ал. 1, т.6)

януари, 2014

5.1. Ревизия на целите за опазване на околната среда

юни, 2014

Дейността ще се извърши от БД. За
изпълнение на дейността ще се ползват
резултати от д-ст 7.1.

Раздел 6. Актуализация на икономическия анализ на водоползването (съгласно Раздел VІ, чл. 157, ал. 1, т. 7)

6.1.
Актуализация
водоползването

на

икономическия

анализ

на

януари, 2013

декември, 2013

Дейността ще се извърши в два етапа: I
етап - по проект по ОПОС ; II етап - от
БД. За изпълнение на деиностите ще се
ползват резултати от д-ст 2.3.

Раздел 7. Ревизия и актуализация на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда (съгласно
Раздел VІ, чл.157 т.8)
7.1. Оценка на ефекта от изпълнението на мерките в първия септември,
ПУРБ.
2013

април, 2014

За изпълнение на дейността ще се
ползват
резултати
от
изпълнени
дейности от Раздел 2 и Раздел 4

7.2. Разработване на национален каталог от мерки с включени
март, 2013
единични цени и очакван социално-икономически ефект

август, 2014

Дейността ще се извърши в два етапа: I
етап - от БД; II етап - по проект по ОПОС

7.3. Наблюдение и контрол на изпълнението на Програмата от
постоянен
мерки към ПУРБ в т.ч. контрол по ЕО

постоянен

Дейността се извършва ежегодно от БД.

октомври, 2014

Дейността ще се извърши в два етапа: I
етап - по проект по ОПОС ; II етап - от
БД. ПоМ ще бъде допълнена след
прикл.на д-ст 9.1. и ЕО

декември, 2014

Дейността ще се извърши от БД. За
изпълнение на дейностите ще се
ползват резултати от д-ст 7.2.и 7.4

7.4. Актуализация на прогамата от мерки

януари, 2013

7.5. Анализ на икономическата ефективност на Програмите от
мерки. Източници на финансиране и институционален анализ септември,
на програмита от мерки и разработване на график за 2014
прилагането им.

Раздел 8. Актуализация на регистъра на всички други подробни програми и планове в обхвата на Черноморския район за БУ,
отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води, имащи отношение към ПУРБ (съгласно Раздел VІ,
чл.157, ал. 1, т.9)
8.1. Актуализация на регистъра на всички други подробни
БД поддържа и актуализира ежемесечно
програми и планове в обхвата на Черноморския район за БУ, постоянен
постоянен
регистъра по чл.157, ал.1, т.9
имащи отношение към ПУРБ
Раздел 9. Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това
изменения на плана (съгласно Раздел VІ, чл.157, ал. 1, т.10)
9.1. Списък на мерките за обсъждане със заинтересованите
май, 2014
страни.

декември, 2014

За изготвяне на списъка ще се ползват
резултатите от д-ст 7.4. и 7.5.

9.1. Публикуване и предоставяне на проекта на ПУРБ за
коментари от широката общественост и заинтересованите януари, 2015
страни

юни, 2015

Дейността ще се извърши от БД. Съгл.
Чл.168в, ал.1 от ЗВ, информацията се
предоставя на обществеността за
становища в срок от 6 мес.

март 2015

Предвижда
се
изпълнението
на
дейността да се извърши по проект по
ОПОС.

Приемане на ПУРБ
Екологична оценка на ПУРБ и ОС
Утвърждаване от Басейнов съвет и Висш Консултативен
Съвет
Утвърждаване от министъра на околната среда и водитет
Легенда:
БД - възлагане
БД - изпълнение
Изготвил: Т. Милкова
Съгласували: С. Пенчева
Д.Консулова

септември
2014

