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 Цел за повърхностни водни тела– постигане на 
добро екологично и химично състояние

 Цел за подземни водни тела – постигане на 
добро химично  и количествено състояние



 Добро екологично състояние
Запазване на доброто екологично сътояние – 

131 ВТ
Постигане на добро екологично състояние(до 

2021 или 2027) – 167 ВТ
По-малко строга цел – 14 ВТ



 Добро химично състояние
Опазване на доброто химично състояние – 305 

ВТ
Постигане на добро химично състояние(до 

2027) – 1 ВТ
По-малко строга цел – 6 ВТ



 Химично състояние
подобряване на химичното състояние – 14 ВТ
опазване на доброто химично състояние и 

предотвратяване влошаването – 28 ВТ
по-малко строга цел от постигане на добро 

химично състояние – 6 ВТ



 Количествено състояние
опазване на доброто количествено състояние и 

предотвратяване на влошаването – 46 ВТ
по-малко строги цели за количествено 

състоение – 2 ВТ



 Изключенията, при които е допустимо при 
определени условия да не се цели постигане 
на добро състояние и които няма да се считат 
за нарушение на Закона за водите и 
европейското законодателство

 Работна група - МЕТОДИКА
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ПО ЧЛ. 

156Б – 156Е ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ



 Удължаване на срока – дава възможност за  
определени водни тела, добро състояние да бъде 
постигнато по-късно от срока на първите ПУРБ (през 
следващите шестгодишни цикли: 2021 или 2027 г.);

 По-малко строги цели - когато дори удълженият срок не 
позволява да се постигне добро състояние, за някои 
водни тела да се определят по-ниски цели (състояние по-
ниско от добро).

 Приемане, че няма де се постигне добро състояние при 
изпълнението на „проекти от обществен интерес“;

 Приемане, че ще е налице временно влошаване на 
състоянието при "форсмажорни" обстоятелства. 



 ВТ в лошо екологично състояние, замърсени от отпадъчни води 
на населени места, а понякога и в съчетание с промишлени 
отпадъчни води. За тях е поставена цел постигане на добро 
екологично състояние до 2027г., поради малкия размер на водните 
тела(като количество на оттока) и малката самопречиствателна 
способност на водните тела.- Река Пикла от с.Житница до 
вливането й в река Стряма; Река Чепеларска от гр.Асеновград до 
устие  и Крумовски колектор

 ВТ в умерено състояние със значим натиск и планираните мерки 
не са стартирали - замърсяване на малки равнинни реки от 
населени места (нерегламентирано заустване на отпадъчни води, 
отглеждане на животни и изхвърляне на битови и животински 
отпадъци). - Река Потока от град Съединение до устие

 Изключенията за водните тела на р. Марица - по-бавния процес на 
възстановяване на водните екосистеми имайки предвид големия 
товар от биогени - Река Марица от р.Чепеларска до р.Омуровска



 ВТ,  в които директно се заустват битови отпадъчни 
води от големи населени места. Данните от 
проведения мониторинг показват, че въпреки 
видимото подобрение в качеството на водите след 
изпълнение на мерките в ПУРБ за пречистване на 
отпадъчните води (например гр. Хисаря) 
екологичното състояние в посочените водни тела(яз. 
Синята река) е много лошо. Това се дължи на 
големия товар от биогени, ограничените размери на 
водните тела и малкия капацитет за 
самопречистване дори след пускане в действие и 
модернизиране на ГПСОВ. 



 Изключения по чл.4 (7) от РДВ – нови устойчиви човешки 
дейности

 Възможни изключения (по чл. 156е от ЗВ и чл. 4.7 от РДВ) от 
поставените цели за водни тела поради очаквани изменения на 
физичните характеристики в резултат на дейности са свързани с 
изграждане на нови хидроенергийни проекти и осигуряване на питейно 
водоснабдяване.

         На територията на област Пловдив не са предвидени изключения 
по чл. 4(7) 

 Тези проекти не са посочени и обосновани в проекта на ПУРБ в 
рамките на изключения по чл.4(7) от РДВ.



 Изключения по чл.4 (5) от РДВ – определяне на по-малко 
строги цели

 Като се има предвид, че нитратите са консервативен замърсител и е 
възможно намаляването на концентрацията им само при бърз 
водообмен и голямо подхранване, не може да се гарантира, че до 2027 
г. подземните води ще постигнат добро химично състояние по този 
показател – 6 ВТ( Пример за област Пловдив- Порови води в 
Кватернер - Горнотракийска низина)

 За ИБР са определени 2 подземни водни тела (4 %) които няма да 
постигнат целите за добро количествено състояние до 2027 година.
(Пример за Област Пловдив - Порови води в Неоген - Кватернер -  
Пазарджик - Пловдивския район)



 Изпълнение на програмата от мерки към края 
на първия планов период

  Общ брой мерки – 3647
2608 (71,5%) от мерките са изпълнени, в 

процес на изпълнение или поне са планирани 
от отговорните институции



 Актуализираната Програма от мерки от ПУРБ на 
ИБР за периода 2015-2021 година включва 
основни мерки и където е необходимо 
допълващи мерки.

 Основните мерки са мерките, които осигуряват 
изпълнението на задължителните  изискванията на 
Общността и друго екологично законодателство

 Допълващите мерки са планирани там, където е 
необходимо допълнение към основните мерки за 
постигане на целите на РДВ. 



 Директива за водите за къпане(76/160/EEC);
  Директива за птиците(79/409/EEC);
  Директива за питейни води(80/778/EEC), изменена с Директива(98/83/EC);
  Seveso Директивата (96/82/EC);
  Директива за ОВОС(85/337/EEC);
  Директива за утайките от отпадъчни води(86/278/EEC);
  Директива за пречистване на отпадъчни води от населени места(91/271/EEC);
  Директива за продуктите за растителна защита(91/414/EEC);
  Нитратна директива(91/676/EEC);
  Директива за хабитатите(92/43/EEC);
  Директива за предотвратяване и контрол на замърсяването(96/61/EC) – IPPC;
  Мерки за прилагане възстановяването на разходите;
  Мерки за насърчаване ефективното и устойчиво използване на водите;
  Мерки за защита качеството на питейната вода и намаляване на необходимото ниво на пречистване;
  Мерки за контрол на водовземането от повърхностни и подземни води; 
  Мерки за контрол на изкуственото подхранване на подземни води; 
  Мерки за контрол върху точковите зауствания;
  Мерки за предотвратяване или контрол внасянето на дифузни замърсители във водите;
  Мерки за справяне с други значими въздействия върху състоянието, по специално на хидроморфологичните 

условия;
  Мерки за забрана на директни зауствания в подземни води;
  Мерки за премахване или намаляване на замърсяването с приоритетни в-ва;
  Мерки за предотвратяване на инцидентни замърсявания.



 В ПоМ информацията за всяка индивидуална мярка е отнесена към 
конкретно повърхностно или подземно водно тяло и структурирана 
по следния начин:

 Движеща сила;
 Код на мярката;
 Име на мярката;
 Описание на мярката;
 Тип на мярката (основна, допълваща);
 Категория(„река”, „езеро”);
 Съществува ли мярката в първия ПУРБ или е нова;
 Описание на мярката;
 Водеща организация или компетентен орган, отговорни за 

прилагане на мярката;
 Парньори, отговорни за подпомагане изпълнението на мярката;
 Информация за стойността и осигуреното на финансиране;
 Източник на финансиране.



 Видове мерки, според движещата сила

 Мерки, насочени към урбанизираните територии(около 50 % 
от мерките)

 Мерки, насочени към индустриални източници на 
замърсяване

 Мерки, насочени към селското стопанство
 Мерки, насочени към енергетиката(ВЕЦ)
 Мерки насочени към ръбовъдството и отглеждането на 

аквакултури
 Мерки, насочени към защита от наводнения
 Мерки, насочени към изменението на климата
 Мерки, насочени към горското стопанство
 Мерки, насочени към туризъм и рекреационни дейности
 Мерки, насочени към транспорт



 Изграждане и/или реконструкция на канализационна мрежа 
за населени места

 Изграждане или разширение на ПСОВ 
 Изграждане на 3-то стъпало на ПСОВ за отстраняване на 

азот и фосфор 
 Осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчни води 

от населени места с под 2000 е.ж. 
  Събиране и картиране на информация за 

нерегламентирани сметища и зауствания в общините 
 Почистване и премахване на нерегламентирани сметища и 

зауствания
 Учредяване и Изграждане на СОЗ



Пореде
н № ТИП МЯРКА бр. н.м. Предвидени 

средства

1
Изграждане и/или реконструкция на канализационна мрежа за населено място над 10 000 
е.ж. 6 69 132 528

2
Изграждане и/или реконструкция на канализационна мрежа за населено място от 2 000-10 
000 е.ж. 33 527 719 677

3 Изграждане или разширение на ПСОВ до 3 000 е.ж. 14 57 951 761

4 Изграждане или разширение на ПСОВ до 5 000 е.ж. 14 60 091 623

5 Изграждане или разширение на ПСОВ до 8 000 е.ж. 4 21 142 522

7 Изграждане или разширение на ПСОВ до 20 000 е.ж. 1 7 420 486

9 Изграждане или разширение на ПСОВ до 70 000 е.ж. 1 25 795 440

14 Изграждане на 3-то стъпало на ПСОВ за отстраняване на азот и фосфор над 100 000 е.ж. 1 183 568 000

16

Осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 
е.ж. (изграждане на подходяща ПСОВ, включване към по-голяма ПСОВ, изграждане на 
влажна зона и др.) 59 90 897 455

 общо 133 1 043 719 492



 Изграждане на депо за опасни отпадъци;
 Изграждане на ПСОВ за производствени отпадъчни води;
 Изграждане на съоръжения, препятстващи 

разпространението на замърсители във водите;
 Изпълнение на програма за собствен мониторинг на 

повърхностни и подземни води на депа за неопасни 
отпадъци;

 Модернизиране на индустриални ПСОВ;
 Подобряване експлоатация и стопанисване на сгуроотвал;
 Подобряване експлоатация и стопанисване на 

хвостохранилища по отношение управлението на водите;



 Прилагане на добри фермерски практики за 
животновъдство;

 Прилагане на добри земеделски практики за торене и 
съхранение на торове;

 Задължително прилагане на Националните стандарти за 
поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на 
проекти по ПРСР;

 Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след 
 съоръжения за водовземане или регулиране на оттока;

 Оптимизиране на хидрологичния режим след язовирите.



 Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след  
съоръжения за водовземане или регулиране на оттока;

 Оптимизиране на хидрологичния режим след язовирите;
 Въвеждане на забрана за отнемане на вода за енергетиката през 

летните сухи месеци.
 Изграждане на съоръжения за  осигуряване на непрекъснатостта 

на реката ("рибни проходи" ; байпаси и др.);
 Реконструкция на изградени "рибни проходи" в съответствие с 

изискванията на Наредбата за рибните проходи, а до издаването 
и ръководството на ФАО";

 Забрана за издаване на разрешителни за водовземане за ВЕЦ в 
зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други 
водни организми.



 Въвеждане на забрана за изземване на инертни 
материали;

 Въвеждане на забрана за корекции на речното корито.
 Оводняване на влажни зони;
 Създаване и възстановяване на влажни зони;
 Възстановяване на стари меандри;
 Проучване за ерозия на брегове и дъно.



 Оптимизиране на хидрологичния режим след 
язовирите.

 
 Ограничаване ползването на вода в пресъхващ тип 

реки.



 Осъществяване на ефективен контрол на водоползването
 Извършване на контрол един път в срока на действие на ПУРБ на 

разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено 
количество под 30 000 куб.м.година;

 Извършване на контрол един път на 3 години на разрешителните за 
водовземане от подземни води с разрешено количество от 30 000 до 
150 000 куб.м.година; 

 Извършване на ежегоден контрол на разрешителните за водовземане 
от подземни води с разрешено количество над 150 000 куб.м.година;

 Преразглеждане, изменение или прекратяване на разрешителни за 
водовземане във водни тела, в които общото водовземане надвишава 
разполагаемите ресурси на подземните водни тела



 Стойността на планираните мерки за ИБР за 
периода 2016 – 2021 г.  - 2 864 577 950 лева

 2 724 381 166 лева (95%) за повърхностни води 
 140 196 784 лева (5%) за подземни води. 
 Стойността на някои от мерките, касаещи 

изграждане на съоръжения от индустриални 
предприятия, ще бъде определена в процеса на 
изготвяне на конкретни проекти.





 Общините на територията на БДИБР
 Министерството на околната среда и 

водите и неговите структури, 
включително Басейновата дирекция

 Министерството на земеделието и 
храните и неговите структури 

 Министерство на енергетиката (НЕК)
 Министерството на здравеопазването 

и неговите структури 
 ВиК-операторите на територията на 

ИБР 
 Представители на бизнеса – 

собственици на индустриални 
предприятия, водоползватели и други

Научни 
институти

НПО

Фермери и 
земеделци

Индустри-
ални 

предприя-
тия НЕК

Напоителни 
системи

ВиК-
операторите

Общините

Държавни 
админи-
страции

Граждани

.
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