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ТОМ 5 БЯЛА РЕКА
РАЗДЕЛ 5 СПИСЪК НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,

ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.156"В"-156"Е"

(СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ VІ, ЧЛ.157 Т.6)

ГЛАВА 1 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Основната цел на ПУРБ е:

Намаляване ефекта от изменението на климата

Добро състояние на водите и свързаните с тях екосистеми до
2015 година

Добро състояние на
подземните

води

Добро състояние на
повърхностните

води

добро
екологично

състояние/по
тенциал

циал

добро
химично

състояние

Добро
състояние

добро
количествено

състояние

добро
химично

състояние

Добро
състояние



Р  А  З  Д  Е  Л   5

План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2010-2015 Б5-2

Целите за околна среда за повърхностните води са определени в съответствие с Раздел

VІ на Закона за водите и чл. 4 от Директива 2000/60/ЕС.

За постигане на „добро състояние” на повърхностните води е необходимо постигане

на „добро химично състояние” и „добро екологично състояние” или „добър екологичен

потенциал” за силномодифицираните и изкуствени ВТ.

1. Цели за химично състояние

1.1. Списък на целите за химично състояние

В басейна на Бяла река има 2 повърхностни водни тела от категория „реки”, като и

двете са естествени.

В басейна на р. Бяла постигането на добро химично състояние на повърхностните

водни тела е свързано с преустановяване замърсяването с тежки метали – олово и

никел, като с постигане на тази цел са свързани 50% (1ВТ) от повърхностните ВТ.

Таблица №Б5-1 Цели за химично състояние на повърхностните водни тела в басейна на р.
Бяла

ЦЕЛ ВТ (бр.)
добро състояние 2015 2

добро състояние 2021 0

добро състояние 2027 0

Общо ВТ 2

добро екологично
състояние/потенциал

добро химично
състояние

Добро  състояние

ЦЕЛ: Добро състояние на повърхностните води и свързаните с тях

екосистеми до 2015 година.

ЦЕЛ: Добро химично състояние
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Виж Приложение № Б5-1 Цели за химично състояние на повърхностните ВТ в

басейна на р. Бяла.

1.2. Изключения от целта за постигане на добро химично състояние до 2015

година

За басейна на р. Бяла няма изключения от целта за постигане на добро химично

състояние.

На Карта №Б5-1 са представени целите за химично състояние на повърхностните ВТ

в басейна на Бяла.

Карта № Б5-1 Срокове за постигане на „доброто химично състояние” на повърхностните
ВТ в басейна на р. Бяла
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2. Цели за екологично състояние

2.1. Списък на целите за екологично състояние

В басейна на р. Бяла целта за екологично състояние на повърхностните водни тела е

свързана със запазване на доброто екологично състояние. 100% от повърхностните ВТ в

басейна ще постигнат целта си до 2015 година.

Таблица №Б5-2 Цели за екологично състояние на повърхностните водни тела в басейна на

р. Бяла

ЦЕЛ ВТ (бр.)
добро състояние 2015 2
добро състояние 2021 0

добро състояние 2027 0

Общо ВТ 2

Виж Приложение № Б5-2 Цели за екологичното състояние на повърхностните ВТ в

басейна на р. Бяла.

2.2. Изключения от целта за постигане на добро екологично състояние до 2015г

Няма изключения от целта за постигане на добро екологично състояние до 2015

година.

На Карта №Б5-2 са представени целите за екологично състояние на повърхностните

ВТ в басейна на Бяла.

ЦЕЛ: Добро екологично състояние
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Карта № Б5-2 Срокове за постигане на целите за „добро екологично  състояние” за
повърхностните ВТ в басейна на р.Бяла

3. Обобщени цели за състоянието на повърхностните водни тела

3.1. Списък на целите за добро състояние

След определяне на химичните и екологичните цели за всяко от повърхностните

водни тела в басейна на р. Бяла е определена обобщена цел, като е взет под внимание по-

далечният срок за постигане на целта.

Цел за повърхностните водни тела в басейна на р.  Бяла е  100%  от тях да бъдат в

добро състояние до 2015 г.

Таблица №Б5-3 Обобщени цели за повърхностните ВТ в басейна на р. Бяла

ЦЕЛ ВТ (бр.)
добро състояние 2015 2
добро състояние 2021 0

добро състояние 2027 0

общо ВТ 2
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Виж Приложение №Б5-3 Обобщени цели за екологичното състояние на

повърхностните ВТ в басейна на р. Бяла.

На Карта №Б5-3 са представени обобщените цели за екологично състояние на

повърхностните ВТ в басейна на Бяла.

Карта № Б5-3 Обобщени цели и срокове за постигане на целите за „добро състояние” за
повърхностните ВТ в басейна на Бяла


