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РАБОТНА ПРОГРАМА
за АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИЯ БАСЕЙН
в ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ
№

Дейности по разработване на ПУРБ ІІ в ДРБУ

Планиран начин
на изпълнение

1.

Изготвяне на график и работна програма за актуализация на
ПУРБ в Дунавски басейн

БД

2.

Актуализация на характеристиките на ДРБУ, в т.ч.

Основание

БД, консултантска
помощ

Глава Х, Раздел VІ, чл.
168 "б" от ЗВ
глава X,Раздел VІ,
чл.157, ал. 1, т.1 и
раздел IV от ЗВ

Актуализация на характеристиките на повърхностните
води; вкл. актуализация на типовете на повърхностни води
2.1. и валидиране на границите между типовете; актуализация
на границите на повърхностни водни тела; определяне на
СМВТ

БД, консултантска
помощ

2.2. Актуализация на характеристиките на подземните води

Начален срок

Крен срок
декември 2012

януари, 2013

декември 2014

глава X,Раздел VІ,
чл.157, ал. 1, т.1 "a" от
ЗВ

януари, 2013

ноември 2014

глава X,Раздел VІ,
БД, консултантска
чл.157, ал. 1, т.1 "б" от
помощ
ЗВ

януари, 2013

декември 2014

3

Преглед на значимите видове натиск и въздействие от
човешка дейност върху състоянието на подземните и
повърхностните води в т.ч.замърсяване от точкови
източници;замърсяване от дифузни източници; въздействие
от хидроморфологични изменения върху състоянието на
повърхностните води; оценка на въздействието върху
количеството на водите

БД, консултантска
помощ

глава X,Раздел VІ,
чл.157, ал. 1, т.2 от ЗВ

януари, 2013

октомври 2014

4

Актуализация на регистрите на зоните за защита на водите

БД

глава X, Раздел VІ,
чл.157 т.3 от ЗВ

януари 2013

декември 2013
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№

Дейности по разработване на ПУРБ ІІ в ДРБУ

Планиран начин
на изпълнение

Основание

Начален срок

Крен срок

БД

глава X, Раздел VІ,
чл.157 т.7 от ЗВ

януари 2013

декември 2013

на национално ниво

март 2013

септември 2014

5

Актуализация на икономическия анализ на водоползването

6

Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и
БД, консултантска
подземните води от изменението на климата, вкл.
помощ
определяне на райони с риск от от засушаване и наводнения

7

Съгласуване на характеристиките на РБУ и резултатите от
картите на заплаха от наводнения и на риска от наводнения

БД

глава IX, раздел V чл.
146з ал.3 от ЗВ

октомври, 2013

март 2014

8

Междинен преглед на идентифицирани значими проблеми
при управлението на водите

БД

глава X,Раздел VIІ,
чл.168б ал.1 т.2 и ал.2
т.2 от ЗВ

януари 2013

декември 2013

глава X, Раздел ІV, чл.
156 к; 156л.

септември 2013

септември 2014

глава X, Раздел VІ,
чл.157, ал. 1, т.4 и т.5;
чл. 169а и 169б от ЗВ

юни 2014

октомври, 2014

глава X, Раздел VI,
чл.157, ал. 1, т.6 и чл.
159 ал.2 т.2

януари 2014

юни 2014

глава X,Раздел VІ,
чл.157, ал. 1, т.9

юни 2014

декември 2014

9

10

11

12

Оценка на състоянието и на риска за водните тела да не
БД, консултантска
постигнат поставените цели; оценка на ефекта от мерки от
помощ
първия ПУРБ
Актуализация на програмите за мониторинг на
повърхностни и подземни води; Изготвяне на карти с
БД
мрежите за мониторинг и карти с резултатите от
мониторинга
Актуализация на целите за опазване на околната среда за
повърхностните и подземните водни тела и за зоните за
защита на водите, вкл. оценка на степента на изпълнение на БД, консултантска
целите от първия ПУРБ и анализ на причините за
помощ
непостигането им. Съгласуване с целите на управлението на
риска от наводнения в ПУРН
Актуализация на регистъра на всички подробни програми и
планове в обхвата на ДРБУ, отнасящи се за отделни
подбасейни, сектори, проблеми или типове води

БД
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№

Дейности по разработване на ПУРБ ІІ в ДРБУ

13

Ревизия и актуализация на Програмата от мерки за
постигане на целите за опазване на околната среда; вкл.
институционален анализ и анализ на икономическа
ефективност на ПоМ. Съгласуване с мерките в ПУРН

14

Изготвяне и публикуване на проект на актуализирания ПУРБ

15

16

Информиране на обществеността и провеждане на
обществени консултации по: изготвяне на график и работна
програма; междинен преглед на установените проблеми в
РБУ, изготвен проект на ПУРБ
Трансгранична координация в международния басейн на
река Дунав, вкл. двустранна координация със съседни
страни

17

Екологична оценка на ПУРБ и ОС

18

Изготвяне на актуализиран ПУРБ в ДРБУ; предложение за
приемане от МС

Планиран начин
на изпълнение

Основание

Начален срок

Крен срок

БД, консултантска
помощ

глава X, Раздел V;
Раздел VІ, чл.157, ал. 1,
т.8; чл. 159 ал.2 т.3 и
т.4; Глава IX, раздел IV,
Чл.146 к ал.1 т.4

януари 2014

декември 2014

БД

глава X,Раздел VIІ,
чл.168б ал.2 т.3 и чл.
168г от ЗВ

БД, консултантска
помощ

глава X,Раздел VIІ,
чл.168a и 168б от ЗВ

БД, консултантска глава X,Раздел І, чл.148a
ал.2 от ЗВ
помощ
външен изпълнител
БД

глава X, Раздел ІV, чл.
160 от ЗВ
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декември 2014

януари 2013

юни 2015

януари 2013

юни 2015

септември 2014

март 2015
декември 2015
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Идентифицирана необходимост от външни консултантски услуги и финансиране при актуализация на
ПУРБ в Дунавски район

No

Дейност

Обхват

Планиран краен
срок

No дейност от
работната програма,
в която се ползват
резултатите

1

Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и
подземните води от изменението на климата и оценка на
наличието на вода за икономическите сектори.

национално ниво

септември 2014

2

2

Актуализация на икономическия анализ на водоползването

РБУ

декември 2013

5

3

Актуализиране на типологията и класификационната система
за оценка на повърхностните водни тела от категории
"река", "езеро" и "преходни води".

национално ниво

ноември 2014

2.1

4

Оценка на хидроморфологичното състояние на ВТ от категории
"реки", "езера" и "преходни води" и определяне на
въздействието върху екологичното състояние от
хидроморфологични изменения

национално ниво

септември 2014

3, 9

6

Разработване
на
методики
за
биологичен
и
хидроморфологичен
мониторинг;
разработване
на
класификационна система; характеризиране и оценка на
състоянието на р.Дунав

РБУ

декември 2014

2.2; 9; 10

7

Идентифициране на причините за лошото състояние на
проблемни водни тела, източниците причиняващи натоварването
и предложение за мерки

РБУ

април 2014

9; 10; 11

8

Оценка на ефекта от изпълнението на мерките в първия ПУРБ

РБУ

април 2014

9

9

Проучване и оценка на количественото състояние на
подземните водни тела

национално ниво

юни 2014

2.2; 9; 11
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No дейност от
работната програма,
в която се ползват
резултатите

No

Дейност

Обхват

Планиран краен
срок

10

Проучване и оценка на химичното състояние на подземните
водни тела

национално ниво

септември2014

3; 9; 10; 11

11

Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на
замърсяване върху състоянието на повърхностните води

национално ниво

юни 2014

3; 13

национално ниво

юни 2014

9

национално ниво

март 2014

15

РБУ

юни 2014

11

12

13
14

Определяне на фонови естествени концентрации на установените
замърсители по категории и типове води; извеждане на СКОС за
седименти и биота, и оценка на процесите на акумулация и
биодостъпност
Обучителни програми и информационни кампании във връзка с
прилагане на ПУРБ
Актуализация на целите за повърхностни, подземни водни тела и
зоните за защита на водите

15

Определяне на единичните цени на мерките, включени в каталога

национално ниво

юли 2014

13

16

Критерии и подход за прогнозиране на ефекта планираните
на мерки

национално ниво

декември 2013

13

РБУ
РБУ
РБУ
РБУ
РБУ

септември 2014
декември 2014
март 2015
декември 2014
декември 2014

13
13
17
15
16

17
18
19
20
21

Ревизия и актуализация на програмата от мерки на ПУРБ
Оценка на икономическата им ефективност
Екологична оценка на ПУРБ и ОС
Консултации с обществеността и заинтересованите страни

Трансгранична координация

Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район

Page 2 of 2

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
при АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИЯ БАСЕЙН
в ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЙНОСТИ

2012
ХІІ І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

2013
VІІ VІІІ ІХ

Х

ХІ

ХІІ І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

2014
VІІ VІІІ ІХ

Х

ХІ

ХІІ І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

2015
VІІ VІІІ ІХ

Х

ХІ

ХІІ

1.Публикуване на график и
работна програма за
разработването на плана за
управление
1.1.Консултиране и становища
по графика и работната
програма
2. Междинен преглед на
установени значими проблеми,
свързани с управлението на
водите
2.1.Обществено обсъждане на
Междинния преглед на
установените проблеми,
свързани с управлението на
водите
3. Изготвяне на проект на
Плана за управление с ПоМ

3.1. Общественo обсъждане
проект на План за управление

4.Изготвяне на окончателен
ПУРБ

5. Публикуване на ПУРБ
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