
Васил Узунов– началник сектор “ПУРБ” 



Задължения 
 Рамковата директива за водите(РДВ) задължава 

Страните-членки да разработят Планове за управление 
на речните басейни(ПУРБ) и Програма от мерки(ПоМ) 
до 22.12.2009г 

 Мерките в ПоМ трябва да станат оперативни до 
Декември 2012г. 

 Според чл.15 на РДВ Страните – членки трябва да 
докладват напредъка по прилагането на планираната 
ПоМ до 3 години от публикуването(22.12.2012г.) 



Мерки в ПУРБ на ИБР 
 брой на мерките от Каталога от мерки в ПУРБ на 

ИБР – 268 

 Брой мерки по подземни и повърхностни водни 
тела - 3647 



Докладване на изпълнението 
мерките в ПУРБ на ИБР 
На 01.03.2013г. ЕК е приела докладването на БДИБР   

 Всички основни мерки(чл.11.3а от РДВ) по 11 
Директиви на ЕС са стартирали. 

 Всички(8бр.) други основни мерки по чл.11.3 b-l 
от РДВ са стартирали 

 От 216 допълващи мерки(чл.11.4 и 11.5 от РДВ) 
95 не са стартирали, 118 – са в процес на 
изпълнение, а 3 са завършени. 
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Ключови мерки 
12 типа ключови мерки - мерките, от които се очаква в 

най-голяма степен да допринесат за постигане целите 
на РДВ(освен основните) 

 Пречиствателни станции извън UWWTD 

 Намаляване на нитратното замърсяване от селското стопанство извън 
изискванията на Нитратната Директива 

 Намаляване на замърсените места (стари замърсявания) 

 Подобряване на непрекъснатостта на реката 

 Подобряване на хидроморфологичните условия извън непрекъснатостта 

 Подобряване на хидроложкия режим и/или установяване на минимален 
екологичен отток 

 Мерки за подобряване на ефективността на напояването 

 Съвети в селското стопанство 

 Изследвания, подобряване на знанията за намаляване на неопределеностите 

 Мерки за поетапно намаляване на емисиите, заустванията и загубите на 
приоритетни и приоритетно-опасни вещества 

 Пречиствателни станции индустиални извън IPPC 

 Мерки, свързани със зони по Натура 2000 - административни мерки, не изискващи 
специално финансиране 



Напредък на изпълнението 
Инвестиционни – 157 (59% от всички мерки) 

  Нестартирали – 75 (48%) 

  Стартирали – 82 (52%) 
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Напредък на изпълнението 
Неинвестиционни – 111 (41% от всички мерки) 

 

  Нестартирали – 38 (34%) 

  Стартирали – 69 (62%) 

  Завършили -  4 (4%) 
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Напредък на мерките по сектори 
Селско стопанство – 25 мерки (10% от всички 

мерки)  

 Стартирали – 21 (84%)  

 Нестартирали – 4 (16%) 

 

 

Населени места – 18 мерки (7% от всички мерки) 

 Нестартирали – 5 (28%) 

 Стартирали – 13 (72%) 
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Напредък на мерките по сектори 
Индустрия – 37 мерки (14% от всички мерки) 

 Нестартирали – 14 (38%) 

 Стартирали – 22 (59%) 

 Завършила – 1 (3%) 

 

 

Опазване на околната среда и други– 185 
(69% от всички мерки) 

 Нестартирали – 89 (48%) 

 Стартирали – 93 (50%) 

 Завършили – 3 (2%) 
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Mерки(примери) в басейна на река 
Арда 
Изграждане на ГПСОВ над 10 000еж – общо предвидени  2 бр.  

 Кърджали – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС); 

 Момчилград – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС). 

Реконструкция и/или модернизация на съществуваща  ГПСОВ за 
подобряване на ефективността от пречистването – общо предвидена 5 
бр, от които 2 са изпълнени, 1 е в процес на изпълнение и 2 са 
нестартирали: 

Доизграждане на канализационна мрежа над 10 000еж – общо 
предвидени 3 бр. 

 Кърджали – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС); 

 Момчилград – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС); 

 Смолян – в процес на изпълнение (одобрен проект по ОПОС). 

 

 

 

 



Mерки(примери) в басейна на река 
Арда 
 Изграждане на ПСОВ 2000-10 000еж – общо предвидени 12 бр, които са 

нестартирали (почти всички имат внесени проекти за одобрение по 
ОПОС).  

 Доизграждане на канализационна мрежа 2000-10000еж  – общо 
предвидени 11 бр, които са нестартирали (почти всички имат внесени 
проекти за одобрение по ОПОС).  

 Задължение за изграждане на канализация,  пречистване на водите 
и заустване извън зоната за къпане  – общо предвидени 2 бр. 

 с. Калоянци (яз. Студен кладенец) - нестартирала (няма проект); 

 с. Енчец и с. Главатарци (яз. Кърджали) – нестартирала (има проект, 
който не е финансиран). 

 Доизграждане на канализация и осигуряване на подходящо 
пречистване на н.м. под 2000еж – общо предвидени 43 бр. 

 3 – изпълнени (с.Егрек, общ. Крумовград, с.Соколино и с.Прогрес, общ. 
Момчилград); 7 – в процес на изпълнение; 33 – нестартирали. 

   

 

 



Mерки(примери) в басейна на река Арда - 
Индустрия 
 Модернизиране на индустриални ПСОВ 

 ОЦК АД, гр.Кърджали – не е започнала 

  Подобряване експлоатация и стопанисване на хвостохранилище   

 Горубсо-Кърджали АД - Обогатителна фабрика/хвостохранилище 
"Кърджали 2"/ - в процес на изпълнение,   

 Горубсо Златоград АД, гр.Златоград - хвостохранилище Ерма река, ЕОФ - 
завършена 

  Проучване за  установяване  на замърсители и планиране на мерки- 
не е започнала 

 За общини Ардино и Мадан – във водосбора на ВТ 

  Проучване за дифузно замърсяване от индустриални източници - не 
е започнала(общини Кърджали и Ардино – във водосбора на ВТ ) 

  Изследване за радиоактивност - не е започнала 

 За община Смолян – във водосбора на ВТ 

  Рекултивация на замърсени  терени от минна дейност 

 Горубсо Мадан АД - рудник “Петровица" – не е започнала 
 

  



Mерки(примери) в басейна на река Арда 
Индустрия 
 Програма за управление и пречистване на води от стари рудници, 

хвостохранилища  и прилежащите отвали 

 рудник "Маджарово" - участък Брусевци – не е започнала 

  Модернизиране на индустриална ПСОВ за предприятията с приоритетни 
ви-ва в отпадъчните води 

 Горубсо Мадан АД - рудник “Крушев Дол" – в процес на изпълнение 

  Изграждане на пречиствателна станция за рудничните води – не е започнала 

 Маджарово ЕАД-мини в ликвидация  

 Над гр.Мадан  

  Проучване състоянието на рудниците  и набелязване на мерки за 
решаването им – не е започнала 

 Община Маджарово и Златоград – във водосбора на ВТ 

 Община Кърджали - участък от реката между селата Багра, Бленикар, Зелениково 
и гр. Кърджали 

  Наблюдение на резултати от локална мониторингова мрежа в уранови 
находища(подземни води) – не е започнала 

 Община Смолян - участък „Селище” 



Mерки(примери) в басейна на река 
Арда – Селско стопанство 
 Като цяло мерките в селското стопанствo за басейна 

на Тунджа са стартирали.  

 Не стартирала мярка: Проучване на подземни води за 
фосфати 

 Стартирали мерки: 
 Добри земеделски практики (ДЗП) стартирала. 

 Добри фермерски практики: Има планирани в 3 като основни мерки в 
ПВТ (водосбора на р.Арда) не стартирали: в община Крумовград, 
Кърджали, Момчилград. 

 Насърчаване на екологично земеделие- планирана в 1 ВТ  

 Намаляване на замърсяване от пестициди: Мярката е за ИБР 

 Обучение на фермери: стартирала за басейна на р. Арда. 

 Обучение на земеделски производители за прилагане на ДЗП  

 

 



Mерки(примери) в басейна на 
река Арда 

Опазване на околната среда, проучвания и кампании 

 Осигуряване на екологичен минимум – извършва се от контролната дейност 
на БД 

 Проучвания за ерозия на  речното корито и набелязване на мерки 
застабилизирането му 

 Изграждане на технически съоръжения за борба с ерозията на водосбора - 
прагове, баражи  и др. – няма осигурено финасиране 

 Възстановяване на речното корито – няма осигурено финасиране 
 Залесяване на бреговете с дървесни видове   (4бр на 15м) 
 Забрана за добив на инертни материали – прилага се в разрешителния 

режим на БД 
 Изграждане на рибни проходи и съоръжения за провеждане минималното 

екологично водно количество - Съществуващо речно водохващане “КОС” на 
река Нановишка на “Напоителни системи” ЕАД 

 Изграждане на рибен проход басейнов (стъпаловиден) тип - Водовземно 
съоръжение за мини на р. Елховска преди гр.Рудозем 

 Изграждане на рибен проход-стационарно установени рибосъбирателни 
съоръжения  - след изпускателите на ВЕЦ Ивайловград 



Причини за забавяне или 
нестартиране 
 Липса на програми за финансиране(изграждане на 

рибни проходи) 

 Законодателни трудности 

 Липса на национални методики и критерии 

 Липса на инициативи и активни действия от 
страна на ангажираните институции 



Благодаря ви за вниманието! 


