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ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Министерство на
околната среда и водите

„ВОДАТА НЕ Е КОМЕРСИАЛЕН ПРОДУКТ, А НАЦИОНАЛНО
БОГАТСТВО, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ПАЗИ И ЗАЩИТАВА.“
Рамкова директива за водите (2000/60/ЕС)

Рамковата директива за водите (РДВ)
е в сила от 2000 година. Чрез нея се
установява
общата
рамка
за
устойчиво и интегрирано управление
на всички води на страните-членки в
Европейския съюз.
Тя цели да се постигне добро
състояние на всички води (реки,
езера, крайбрежни и подземни води)
в
страните-членки
на
ЕС
и
асоциираните страни до 2015 г.
РДВ е изцяло транспонирана в
българския
Закон
за
водите.
Съгласно него, управлението на
водите в Република България се
осъществява на национално и
басейново ниво.
Държавната политика за управление
на водите се осъществява от
министъра на околната среда и
водите. Народното събрание приема
Национална стратегия за управление
и развитие на водния сектор, с която
се определят основните цели, етапи и
методи за развитие. Последната е
приета на 21.11.2012 г., с период на
действие до 2037 г.

За постигане на целите, заложени в
Рамковата директива за водите, у нас се
въвеждат
райони
за
басейново
управление. Територията на Република
България е разделена на четири района
за басейново управление на водите,
изградени на принципа на речния
басейн. Във всеки район за управление
на водите компетентен орган е
съответната Басейнова дирекция.

Плевен
Варна

Пловдив
Благоевград

Дунавски район с център Плевен –
отговаря за българската част от р.Дунав и
реките, които се вливат в нея.
Черноморски район с център Варна –
отговаря
за
българската част от
акваторията на Черно море и реките,
които се вливат в него.
Източнобеломорски район с център
Пловдив – отговаря за водосбора на
реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла.
Западнобеломорски район с център
Благоевград – отговаря за водосбора на
реките Струма, Места и Доспат.

Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) са основен
инструмент за управлението на водите на басейново ниво. Те
представляват планови документи, които се изготвят от отделните
басейнови дирекции за период от шест години.
ПУРБ имат следните ключови функции:
Чрез тях се характеризира районът за басейново управление на
повърхностните и подземните води и на свързаните с тях
екосистеми;
Определят се зоните за защита на водите – зони за защита на
води за консумация от човека, зони за защита на води за къпане,
зони за опазване на биологични видове, като зони по Натура 2000,
защитени територии и др., свързани с води;
Анализира се натоварването от човешка дейност и се прави
оценка на въздействието върху водите и свързаните с тях
екосистеми;
Определя се състоянието на повърхностните и подземните води
и зоните за защита на водите и се разработват рограми за
мониторинг;
Формират се целите за опазване на околната среда;
Подготвят се програми от мерки за постигане на добро състояние
на повърхностните и подземните води и зоните за защита на
водите.
Експертите от басейновите дирекции следят прилагането на
мерките, заложени в програмата от мерки, които всъщност се
изпълняват от различни заинтересовани страни – общини,
водоползватели, индустриални предприятия и др. и зависят от
тяхната активност и възможностите за финансиране.
Първите ПУРБ 2010-2016 г. за всички райони за басейново
управление са утвърдени от министъра на околната среда и
водите. Те са валидни до 2016 година, когато в сила ще влязат
Плановете, които се подготвят към момента.

ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 2016 – 2022 Г.
Изготвянето на ПУРБ 2016-2022 г. е в съответствие с изискванията на Закона за водите, който налага определени задължителни
стъпки, както и срокове за реализация.
Стъпка 1: Изготвя се „График и работна програма за разработването на ПУРБ, включително мерките за консултация с
обществеността”. Той представлява документ, който обстойно разглежда планираните дейности по разработването на ПУРБ,
начините за изпълнение, етапите за консултация с обществеността и методите, които ще се използват. След изготвянето му, се
провежда консултация с обществеността по него. По отношение на предстоящите Планове, този етап е вече завършен и
информацията е налична на интернет страниците на съответните басейнови дирекции и на МОСВ.

Стъпка 2: Изготвя се „Междинен преглед на значимите
проблеми в управлението на водите” за съответния
район на басейново управление. На този етап се
актуализират характеристиките на съответния район за
басейново управление, като въз основа на анализ на
натоварванията от човешка дейност и въздействията
върху водите, са изведени значимите проблеми във всеки
район за басейново управление. По отношение на
предстоящите Планове, процедурата се намира на етап
публикуване на Междинните прегледи на сайтовете на
басейновите дирекции и на сайта на МОСВ, с което е
поставен шестмесечен период на консултации по тях. В
процеса на консултации, всички заинтересовани страни
имат възможност да изразят становища по тях и да ги
внесат в съответната басейнова дирекция.

Консултирането и подлагането на обществено обсъждане
на Междинния преглед е от изключително значение за
целия процес на планиране, тъй като от правилното
определяне на проблемите на водите в района зависи и
правилното планиране в следващия етап на подходящи
мерки за решаване на тези проблеми и съответно за
постигане на целите на ПУРБ и РДВ, а именно: доброто
състояние на водите.

Стъпка 3: Разработва се проект на ПУРБ,
включително с Програма от мерки за
преодоляване на проблемите, регистрирани в
Стъпка 2. Мерките се планират така, че да
отговарят на определено натоварване и неговото
въздействие върху повърхностните и подземните
водни тела. Най-често едно водно тяло е
подложено едновременно на няколко вида
натоварване, което води до кумулативен ефект
върху състоянието на водите и свързаните с тях
екосистеми.
Идентифицираните видове натоварване найчесто са свързани с водоползването, с
морфологичните
изменения
(например
изградени язовири, бентове и прагове,
съоръжения в реките, МВЕЦ, промени на
крайречната зона, изправяне на реката, изсичане
на крайречната растителност и др.), точкови
източници
на
замърсяване
(например
канализации
на
населени
места,
на
индустриални предприятия, рибовъдство и
животновъдство, мини, рудници и др.), дифузни
източници на замърсяване (пример за това са
населени места без изградена канализация,
земеделието и др.), изместване на типичните
местни видове от инвазивни (чужди) видове и
други.

Какви са очакванията за ПУРБ
2016 – 2022г.?
Информацията в ПУРБ ще постави рамката за
управление на водите по места.
ПУРБ се изграждат въз основа на
предварителен анализ на проблемни зони по
места и предоставят мерки за преодоляването
им.
ПУРБ ще предоставят възможност за
обединяване на усилията на различните
национални и регионални структури за
управление на водите – общество, местна
власт, местен бизнес.
ПУРБ ще дадат възможност за широко участие
на обществеността и бизнеса при публикуване
на проектите на плановете.
Чрез ПУРБ ще се координират действията
между структурите, отговорни за контрола и
наблюдението на водите.
В ПУРБ ще се предвиждат възможности за
приоритетно финансиране и реализиране на
предложените мерки за преодоляване на
проблемите.

В Плановете за управление на
речните басейни се планират и
прилагат мерки за подобрение на
качеството на речните басейни.
Най-често тези мерки са:
Мерки, свързани с населените места –
канализационни системи и ПСОВ, санитарноохранителни зони и др.;
Мерки, свързани с индустриални предприятия
за ограничаване на замърсяването – подобряване
на технологичния процес, изграждане на
допълнително пречистване и др.;
Мерки, свързани с водоползвателите –
намаляване въздействието върху водния отток и
водните екосистеми чрез ограничаване на
водоползването, въвеждане на оборотни цикли,
намаляване загубите на вода и др.;
Мерки, които осигуряват непрекъснатост на
реката – изграждане на рибни проходи и др.;
Мерки, които намаляват въздействието от
селското стопанство.
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