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ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Съгласно изискванията на Директива 2000/60/ЕС - Рамкова Директива за водите 

(РДВ), транспонирана в Закона за водите (ЗВ), Планът за управление на речните 

басейни (ПУРБ) е основен инструмент за интегрирано управление на водите.  

Планът за управление на водите в Източнобеломорски район се разработва от 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) съгласно изискването на чл. 

155, ал. 1, т. 2 от ЗВ и чл. 13 на РДВ. 

Първият ПУРБ на ИБР беше публикуван в началото на 2010 г. и обхваща периода 

до 2015 година. Съгласно изискванията на чл. 14 от РДВ и чл. 159, ал. 1 от ЗВ, ПУРБ се 

преразглежда и актуализира на всеки шест години след първоначалното му 

публикуване.  

 

Основни етапи при актуализацията на ПУРБ 

 

 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 2016 – 2021г. 

   

 2 

 

Настоящият документ представлява актуализиран проект на План за 

управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР), който 

се отнася за периода 2015-2021 година.  

 Актуализираният проект на ПУРБ на ИБР е изготвен в логически свързани 

раздели (13 на брой) с приложения към тях (карти, таблици и текстови документи). 

Направена е характеристика на района за басейново управление, основните речни 

басейни и водни тела, изготвен е регистър на зоните за защита на водите. Събрана и 

анализирана е актуална информация за значимите видове натиск и въздействие върху 

водите в резултат от антропогенната дейност. Извършен е икономически анализ на 

водоползването. Предложен е актуализиран вариант на програмите за мониторинг на 

повърхностни и подземни водни тела и зоните за защита на водите, както и актуална 

оценка на тяхното състояние на база на резултатите от проведения мониторинг в 

периода на първия ПУРБ. Определени са конкретните цели за опазване на околната 

среда, изключенията от целите и сроковете за постигането им.  

 Кулминацията в ПУРБ е Програмата от мерки за постигане на целите за 

опазване на околната среда. Чрез нея са планирани конкретни действия (мерки), 

които следва да се предприемат, за да бъдат постигнати поставените екологични цели. 

Програмата от мерки е основен инструмент за устойчиво управление на водите чрез 

интегриране на тяхното опазване и ползване в различни области - енергетика, 

промишленост, селско стопанство, туризъм, транспорт, както и в областта на 

регионалната политика. Постигането на добро качество на водите осигурява и 

необходимия стратегически ресурс за питейно водоснабдяване на населението. 

Настоящият ПУРБ на ИБР е планов документ, който ще послужи на всички 

заинтересовани страни в управлението на водите (държавни и териториални 

администрации, водоползватели, научни институти, неправителствени организации,  

други организации с бизнес интереси обикновени граждани и групи). При 

разработването му сме си поставили амбициозната цел да постигнем, доколкото е 

възможно това, баланс на техните различни, често противоположни интереси.  
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Надяваме се, че настоящият План за управление на речните басейни ще бъде 

основа на бъдещото шестгодишно балансирано управление на водите на територията 

на Източнобеломорски район, което ще доведе до значително подобрение 

състоянието на повърхностните и подземните води, както и на зоните за защита на 

водите. Защото водата не е обикновен търговски продукт, а наследство, което трябва 

да бъде опазвано, защитавано и третирано като такова. 

 

 

 


