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Съдържание 

 

• Дейности, свързани с прилагане на Плана за 
управление на речните басейни (ПУРБ) 2010 – 
2015 г. в Дунавски район. 

 

• Дейности, свързани с актуализацията на ПУРБ 
в Дунавски район за период на действие 2016 
– 2021 г. 
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БДУВДР изпълнява ежедневно дейности, свързани с 
прилагането на ПУРБ – за периода 2010 – 2012 г.:   

 

o Разрешителен режим  - всички издадени или изменени 
разрешителни се съобразяват с предвижданията на 
действащия ПУРБ (чл.62 от Закона за водите). Проведени са 
процедури по издаване на 1 617 броя разрешители и  521 броя 
решения за изменение и/или продължаване срока на 
действие; 
 

o Контролна дейност – контролира се изпълнението на 
условията на издадените разрешителни и изпълнението на 
програмите от мерки в плана (чл.188 от Закона за водите). 
Извършени са 8 871 броя проверки за спазване на условията в 
издадените разрешителни;  
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БДУВДР изпълнява ежедневно дейности, свързани с 
прилагането на ПУРБ – за периода 2010 – 2012 г.:  

 

o Превантивна дейност - издава становище за допустимост на 
инвестиционни намерения за съответствието им с плана (чл.155 

от Закона за водите). Издадени 1 172 броя становища за 
допустимост спрямо ПУРБ, 92 броя от тях са определени като 
недопустими; 
 

o Зони за защита на водите - проведени 129 броя процедури по 
определяне на санитарно – охранителни зони; 
 

o Правна дейности - съставени 130 броя наказателни 
постановления за установени административни нарушения по 
Закона за водите.  
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Изготвяне на ежегоден Доклад по наблюдението и 

контрола при прилагането на плана - за периода 

2010 – 2012 г.:  

o изготвени са 3 бр. доклади, които са обществено достъпни чрез 

интернет страницата на БДУВДР (http://www.bd-dunav.org/, 

Раздел „Управление на водите“, подраздел „ПУРБ 2010 – 2015 г. в 

Дунавски район“, секция „Мерки за наблюдение и контрол“) 

o не са наблюдавани и установени значителни негативни 

въздействия върху околната среда в резултата от прилагането 

на плана, в следствие на което не е необходимо предприемане 

на коригиращи действия; 
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Изготвен Междинен доклад за напредъка по изпълнението на 

Програмите от мерки (ПоМ), включени в плана, във връзка с 

изискванията на Рамковата директива за водите:  

o голяма част от мерки са с постоянен срок на действие и са 

оперативни, като повечето са изпълнени или са в процес на 

изпълнение; 

o причините за не стартиралото прилагане на част от мерките е 

поради забавено или неосигурено финансиране;  

o на доклада е осигурен обществен достъп чрез интернет страницата 

на БДУВДР (http://www.bd-dunav.org/, Раздел „Управление на водите“, 

подраздел „ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район“, секция „Оценка на 

степента на прилагане на ПоМ“). 
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Съгласно 

изискванията на член 

14 от Рамковата 

директива за водите 

и чл.159, ал.1 от 

Закона за водите, 

ПУРБ се 

преразглежда и 

актуализира на всеки 

шест години след 

първоначалното му 

публикуване.  

Характеризиране 
на района за 

басейново 
управление 

Изготвяне на риск 
оценка на водните 

тела за постигне 
поставените цели за 

опазване на 
околната среда 

Междинен преглед 
на установените 

значими проблеми 
в управлението на 

водите 

Планиране на 
програми за 

мониторинг на 
водите 

Проект на ПУРБ 
2016 – 2021г., вкл. 

Програми от 
мерки 

Актаулизиран 
ПУРБ 2016 – 

2021г. 

2013г. 

2013г. 

2006г. 

2007г. 

2013г. 

2007г. 2008г. 

2014г. 

2009г. 2015г. 
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Актуализацията на 
ПУРБ се изготвя 
съгласно Работна 
програма.   

Ключова роля в този 
процес играят 
Консултациите със 
заинтересованите 
страни и обществените 
обсъждания, които се 
извършват на 
различните етапи от 
актуализиране на 
плана.  

срещи с заинтересовани целеви групи, провеждане на 
басейнови съвети, проучвания и анкети 

Проект на 
ПУРБ 2016 – 

2021г. 

Междинен 
преглед на 

установените 
значими 

проблеми в 
управлението на 

водите 

Работна 
програма и 
График на 

обществените 
консултации 

Консултации с обществеността при 
актуализацията на ПУРБ 
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БДУВДР публикува  на 

22.12. 2012 г. :  

o Работна  програма  с всички 

дейности по актуализирането на 

ПУРБ, както и сроковете за  

реализирането им; 

o График  на обществените  

обсъждания,  които е необходимо 

да се  проведат за  актуализация на 

ПУРБ  в Дунавски   район  за  

втория планов период 2016 - 2021г.  

http://www.bd-dunav.org/, Раздел 
„Управление на водите“, подраздел 
„Актуализация на ПУРБ “, секция 
„График и работна програма за 
актуализация на ПУРБ“ 
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Работната програма за актуализация на ПУРБ:  

o Актуализиране на характеристиките на района за 

басейново управление и на регистъра на зоните за 

защита на водите – 2013г.; 

o Междинен преглед на установените значими проблеми в 

управлението на повърхностните и подземните води – 

2013г.; 

o Изготвяне на проект за ПУРБ за периода 2016 - 2021 г. с 

акуализирани цели за опазване на околната среда и 

Програма от мерки за постигането им – 2014г.; 
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Работната програма за актуализация на ПУРБ:  

o Екологична оценка на плана и публикуване на финален ПУРБ в 
Дунавски район за периода 2016 ÷ 2021 г. – 2015г.; 

 

o Провеждане на обществени консултации във връзка с 
актуализацията на ПУРБ на различни етапи от разработването 
му – 2012 ÷ 2015г. 

 

Дейностите по актуализация на ПУРБ се осъществавят в 
периода януари 2013 - декември 2015 г. Предвижда се те да 
бъдат извършени от БДУВДР, като за някои дейности се 
изискват специфични тясно специализирани знания и умения, 
поради което е идентифицирана необходимост от използване 
на  външна консулантска помощ.   
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Актуализация на Характеристиките на  Дунавския 
район за басейново управление на водите 

Актуализация на регистъра на зоните за защита 
на водите в Дунавския район за басейново 
управление 

Междинен преглед на установените значими 
проблеми в управлението на повърхностните и 
подземните води в Дунавския район за 
басейново управление 

2013 г. 

2013 г. 

2013 г. 
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икономически анализ на водоползването 

преглед на въздействието от човешка дейност върху състоянието на 
повърхностните и подземните води (определяне на водните тела, за които 

съществува риск да не постигнат  
поставените цели за опазване на околната среда) 

анализ на неговите характеристики (определяне на повърхностни и 
подземни водни тела, силно модифицираните и изкуствените повърхностни 

водни тела, определяне на типовете и категориите повърхностни води) 

Актуализация на Характеристиките на  Дунавския район за 
басейново управление на водите 

2013 г. 

ПУРБ 2010 – 2015г.:  166 броя 

повърхностни и 50 броя подземни 

водни тела 

ПУРБ 2016 – 2021г.: 194 броя 

повърхностни и 50 броя подземни 

водни тела 
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Във връзка с прегледа на въздействието от човешка 
дейност върху състоянието на повърхностните и 
подземните води, БДУВДР набира информация и от 
външни институции:  
o МОСВ - РИОСВ, ИАОС;  
o МЗХ – БАБХ, фонд „Земеделие“, ИАГ, ИАРА; 
o МЗ - РЗИ; 
o МИЕТ;  
o МРР – регионални генерални планове на ВиК 

операторите; 
o Общини; 
o Водоползватели.   
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Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите в Дунавския район 
за басейново управление  

(чл. 119а от Закона за водите) 

Зони за защита на 
питейните води  

(водните тела и 
санитарно-

охранителните зони) 

повърхностните и 
подземните водни 

тела, от които се 
осъществява 

водовземане за 
обществено питейно – 

битово 
водоснабдяване са 

обособени като зони 

Зони с води 
за къпане 

актуално 
определени  
зони от РЗИ 

Зони, в които 
водите са 

чувствителни 
към биогенни 

елементи  

(уязвими и 
чувствителни 

зони) 

зони 
обособени, 

съгласно 
актуални 

заповеди на 
МОСВ 

Зони за опазване 
на стопански 
ценни видове 
риби и други 

водни организми  

утвърдени 
стопанско ценни 
видове от МОСВ; 

стопански риболов 
се извършва от 

река Дунав,  
съгласно Закона за 

рибарство и 
аквакултури 

Защитени територии и 
зони, обявени за 

опазване на 
местообитания и 

биологични видове, в 
които поддържането 

или подобряването на 
състоянието на водите 

е важен фактор за 
тяхното опазване  

актуална информация, 
във връзка с 

определените 
защитени зони от 

екологичната мрежа 
Натура 2000  

2013 г. 
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Междинен преглед на установените значими проблеми в управлението на 
повърхностните и подземните води в Дунавския район за басейново 

управление – потенциални проблеми 

Заустване на 
недостатъчно 

пречистени 
битови и 

промишлени 
отпадъчни 

води 

Липса на 
канализа- 

ционна 
мрежа 

Замърсяване 
на водите с 
нитрати от 
селскосто- 

пански  
източници 

Хидромор-
фологични 
изменения  
(изменения 
на речното 

легло, 
нарушаване 

на 
непрекъснато
стта на реката 
и изменение 

на оттока) 

Замърсяване 
на водите от 

депа 
неотговаря- 

щи на 
екологичните 
изисквания и 
нерегламен-

тирани 
сметища 

Други 
проблеми 
- недостиг 
на вода;  

кариери и 
мини; 
стари 

производ-
ствени 

площадки 
и т.н. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 
 

за повече информация: www.bd-dunav.org 


