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Приложение 5.1.0  

Основания и условия за прилагане на изключения от постигане на добро състояние  

 

Основания за прилагане на изключения от 
постигане на добро състояние 

Условия за прилагане на изключения от постигане на добро 
състояние (изпълнение на едно или повече условия) 

Удължаване на сроковете за етапно постигане на 

целите за опазване на околната среда, когато е 

прекратено влошаването на състоянието на 

засегнатото водно тяло – чл. 156в от ЗВ и чл. 4.4 от 

РДВ. Продължаването на сроковете е максимум до 2 

актуализации на ПУРБ: до 2021г. или до 2027 г., или 

веднага след като природните условия позволят. 

 Необходимите подобрения могат да бъдат осъществени само на 

етапи за по-дълъг срок по технически причини; 

 Подобряването на състоянието на водните тела в определения 

срок е икономически необосновано (непропорционално скъпо); 

 Естествените условия не позволяват подобряване на състоянието 

на водното тяло в определения срок. 

Определяне на по-малко строги цели за опазване на 

околната среда, когато е прекратено влошаването на 

състоянието на засегнатото водно тяло – чл. 156г от 

ЗВ и чл. 4.5 от РДВ. Водните тела са засегнати 

значително от човешката дейност  - екологичните и 

социално-икономическите нужди от такава дейност, не 

могат да бъдат осъществени чрез такива средства, 

гарантиращи значително по-добро опазване на 

околната среда при сравними разходи.  

 Естествените условия са такива, че постигането на екологичните 

цели е невъзможно  или икономически необосновано; 

  Целите са свързани с възможно: най-добро екологично и 

химическо състояние за повърхностни води; най-малки промени в 

доброто състояние на подземните води. 
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Основания за прилагане на изключения от 
постигане на добро състояние 

Условия за прилагане на изключения от постигане на добро 
състояние (изпълнение на едно или повече условия) 

Временното влошаване на състоянието на водните 

тела, в резултата от естествени или 

непреодолими причини/обстоятелства, които не са 

могли да бъдат предвидени (силни наводнения, 

продължителни засушавания и инциденти/аварии) - 

чл.156д от ЗВ и чл. 4.6 от РДВ.  

Предприети са всички практически мерки за:  

 Предотвратяване на бъдещо влошаване състоянието на водното 

тяло;   

 Възстановяване в най-кратки срокове на предишното състояние на 

водното тяло; 

 Да не се възпрепятстване постигането на целите за други водни 

тела, незасегнати пряко от тези обстоятелства. 
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Основания за прилагане на изключения от 
постигане на добро състояние 

Условия за прилагане на изключения от постигане на добро 
състояние (изпълнение на едно или повече условия) 

Ново изменение на физичните характеристики на 

повърхностното водно тяло, нови дейности за 

устойчиво човешко развитие със социално-

икономически ефект или изменение на нивото на 

подземните води  - чл.156е от ЗВ и чл. 4.7 от РДВ: 

 Не е постигнато добро екологично състояние на 

повърхностните води или добър екологичен 

потенциал на СМВТ или не е предотвратено 

влошаване на състоянието им в резултат на ново 

изменение на физичните характеристики на 

повърхностното водно тяло; 

 Не е постигнато предпазване от влошаване на 

състоянието на повърхностно водно тяло – от отлично 

до добро, в резултат от нови дейности за устойчиво 

човешко развитие със социално-икономически ефект; 

 Не е постигнато добро състояние на подземните 

води или не е предотвратено влошаване на 

състоянието им в резултат на изменение на нивото 

им. 

 Да са предприети всички практически мерки за намаляване на 

неблагоприятното въздействие върху състоянието на водното тяло; 

 Причините за тези изменения или отклонения да са в интерес на 

обществото или ползите от тях за човешкото здраве и безопасност или 

за устойчивото развитие да превишават ползите за околната среда и 

за обществото от постигането на целите за добро състояние; 

 Ползите, постигани с тези изменения или отклонения в 

състоянието на водното тяло, поради технически причини или 

прекомерни разходи да не могат да бъдат постигнати с други средства, 

предприемането на които е по-благоприятно за околната среда. 

 

 


