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ВЪВЕДЕНИЕ: 

Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) в Западнобеломорски район 

2016-2021г. е разработен на основание чл. 157, ал.1 и чл.159 от Закона за водите. 
Същият е актуализиран вариант на ПУРБ (2010-2015г.) и се отнася за втория планов 
период 2016-2021г. 

Актуализираният план не само обобщава, а надгражда и доразвива резултатите 
от дейностите в първия планов период за постигане на добро екологично състояние на 
водните тела в Западнобеломорски район.  

ПУРБ (2016-2021г.) е изготвен въз основа на национални подходи и 

методологии, съответстващи на европейското законодателство в областта на водите. 
Приложени са по-обхватни и задълбочени подходи за анализ и оценка, в по-голямата си 

част резултат от научно-приложни разработки, извършена е промяна в типологията на 
повърхностните води, валидирани са референтни условия, въведена е нова 
класификационна система за оценка на екологичното състояние на повърхностните 
води, актуализирани са границите и характеристиките на повърхностните и подземните 
водни тела в ЗБР.  

Целта на плана е да осигури рамка за съхранение и подобряване на водните тела, 
като в него е отделено особено внимание на зоните с особен статут, които се нуждаят 
от специална защита.  

 Ключов компонент на ПУРБ представлява анализа на значимия натиск и 

въздействие върху водните тела, които насочват към идентифициране на специфични 

екологични проблеми и техния произход, водещи до непостигането на екологичните 
цели. В съответствие с Рамковата директива за водите са определени водни тела в 
изключения от достигане на добро екологично и химично състояние/потенциал за 
повърхностните води и от достигане на добро количествено/химично състояние за 
подземни води.  

Програмата от мерки за втория планов период е основана на прегледа на 
изпълнението на предходната, на анализ на състоянието на водните тела, на значимия 
натиск и неговото въздействие върху водните ресурси. Тя предлага набор от мерки за 
всяко водно тяло с цел постигане или поддържане на доброто му състояние. Където 

липсват данни се предвиждат изследвания за проучване и/или потвърждаване на 
причините за недостигане на добро състояние и определяне на подходящи действия за 
справянето с тях. В ПУРБ (2016-2021г.) значително внимание е отделено на 
икономическия анализ на водоползването, което оказва директно въздействие върху 
състоянието на водните тела.  

По време на изготвянетото на плана, бяха установени някои неопределености по 

отношение на конкретна информация.  
Основните проблеми, пред които се изправихме по време на актуализацията на 

ПУРБ бяха:  
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Активното участие на обществото и заинтересованите страни в този процес допринесе 
за неговото прецизиране и осигури съпричастност и споделена отговорност към 

проблемите в управлението на водите  и тяхното решаване.  
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Списък със съкращенията: 

DEHP Di(2-ethylhexyl) phthalate (Ди-(2-етилхексил)-фталат)  

EEA Европейската агенция за околна среда 

IPPC Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 

JICA  Японска агенция за международно сътрудничество 

ОECD Организацията на икономическо сътрудничество и развитие 

PАN  Protected Area Network (Мрежа от защитени територии) 

РСВ Polychlorinated Biphenyls (Полихлорирани бифенили) 

WEI+ Експлоатационен воден индекс 

АИБИ  Адаптиран ирландски биотичен индекс 

АФПД  Административни, финансови и правни дейности 

БАБХ  Българска агенция по безопасност на храните 

БАН  Българска академия на науките 

БВП  Брутен вътрешен продукт 

БД  Басейнова дирекция 

БДДР  Басейнова дирекция Дунавски район 

БДЗБР  Басейнова дирекция Западнобеломорски район 

БДИБР  Басейнова дирекция Източнобеломорски район 

БДС  Брутна добавена стойност 

БДЧР Басейнова дирекция Черноморски район 

БЕК  Биологични елементи за качество 

БОВ  Битови отпадъчни води 

БПК  Биологична потребност от кислород 

БПС Благоприятно природозащитно състояние 

БС  Басейнов съвет 

БУ  Басейново управление 

БФБ  Българска Фондация Биоразнообразие 

ВЕИ  Възобновяеми енергийни източници 

ВЕЦ  Водноелектрическа централа 

ВИ  Възобновяеми източници 

ВиК  Водоснабдяване и канализация 

ВС  Воден сектор 

ВТ  Водно тяло 

ГИГ Географски интеркалибрационни групи 

ГИС  Географска информационна система 

ГК  Градска канализация 

ГКМ  Градска канализационна мрежа 

ГПСОВ 

ДЕО  

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

Доклад за екологична оценка 

ДЕП  Добър екологичен потенциал 

ДЕС  Добро екологично състояние 
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ДЗК  Държавен здравен контрол 

ДЗП  Добри земеделски практики 

ДН Директива за наводненията 
ДНП  Дирекция национален парк 

ДНСВО 

ДОСВ 

Движещи сили-Натиск-Състояние-Въздействие-Отговор 

Доклад за оценка на степента на въздействие 
ДР  Дунавски район 

е.ж.  Еквивалент жители 

ЕАОС Европейска агенция по околна среда 
ЕК  Европейска комисия 
ЕО 

ЕО  

Европейска общност 
Екологична оценка 

ЕП  Екологичен потенциал 

ЕРИПЗ   Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители 

ЕС  Европейски съюз 
ЕСИФ  Европейски структурни инвестиционни фондове 
ЗБР  Западнобеломорски район 

ЗБРБУВ  Западнобеломорски район за басейново управление на водите 
ЗВ  Закон за водите 
ЗДОИ  Закон за достъп до обществена информация 
ЗЗ Зона за защита 
ЗЗБ  Закон за защита при бедствия 
ЗЗВ  Зона за защита на водите 
ЗЗР  Закон за защита на растенията 
ЗЗТ  Закон за защитените територии 

ЗОИК  Закон за ограничаване изменението на климата 
ЗООС  Закон за опазване на околната среда 
ЗОПОЕЩ  Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети 

ЗРА  Закон за рибарство и аквакултури 

ЗРР  Закон за регионалното развитие 
ЗС  Заинтересовани страни 

ЗТ  Защитена територия 
ЗУО  Закон за управление на отпадъците 
ИАОС  Изпълнителна агенция околна среда 
ИАРА  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

ИБР  Източнобеломорски район 

ИВТ  Изкуствено водно тяло 

ИЗП  Използвана земеделска площ 

ИКТ  Информационно-комуникационни технологии 

ИМ Инвестиционна мярка 
ИПП  Инструмент за предприсъединителна помощ 

ИСПА  Инструмент за структурни политики за предприсъединяване 
ИСУН Информационна система за управление, изпълнение и наблюдение 
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КЕИ  Каптиран естествен извор 

КР  Комплексно разрешително 

КС  Канализационна система 
ЛПСОВ  Локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води 

м.   Местност 
МВЕЦ  Малка водноелектрическа централа 
МВР  Министерство на вътрешните работи 

МЕ  Министерство на енергетиката 
МЕП  Максимален екологичен потенциал 

МЗ Министерство на здравеопазването  

МЗХ  Министерство на земеделието и храните 
МИ Министерство на икономиката  
ММ Мека мярка 
МОСВ  Министерство на околната среда и водите 
МП  Пункт за мониторинг 
МРРБ  Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

МС  Министерски съвет 
МСИ  Миячна сортировъчна инсталация 
МТ  Министерство на туризма 
МТИТС  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
МТСП  Министерство на труда и социалната политика 
НВВН Надморска височина на водно ниво 

НЕК Национална енергийна компания 
НИМХ  Национален институт по метеорология и хидрология 
ННС Нетната настояща стойност 
НОИ  Национален осигурителен институт 
НП  Национален парк 
НПДЕВИ  Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 

НПО  Неправителствена организация 
НПР БГ  Национална програма за развитие: България  
НПУО  Националният план за управление на отпадъците 
НСЗП Национална служба за защита на природата 
НСИ  Национален статистически институт 
НСМОС  Националната система за мониторинг на околната среда 
НСРГСРБ  Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 
НСРР  Националната стратегия за регионално развитие 
НСУРВС Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор 

НУЗ  Нитратно уязвими зони 

НЦОЗА  Национален център за обществено здраве и анализи 

ОВ  Отпадъчни води 

ОВОС Оценка въздействието върху околната среда 
ООН  Организация на обединените нации 

ОП  Оперативна програма 
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ОПОС 

ОС 

Оперативна програма”Околна среда” 

Оценка за съвместимост 
ОС  Околна среда 
ОСВ  Околна среда и води 

ОСР  Областна стратегия за развитие 
п.п.  Процентен пункт 
ПАВ Полиароматни въглеводороди 

ПБВ  Питейно-битово водоснабдяване 
ПВ Приоритетни вещества 
ПВТ  Подземно водно тяло 

ПОВ  Промишлени отпадъчни води 

ПоМ  Програма от мерки 

ПОРН  Предварителна оценка на риска от наводнения 
ПП  Природен парк 
ПРЗ  Препарати за растителна защита 
ПрС  Природозащитен статус 
ПРСР  Програма за развитие на селските райони 

ПС  Прагови стойности 

ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПСПВ  Пречиствателна станция за питейни води 

ПУДООС  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 
ПУРБ  План за управление на речните басейни 

ПУРН  План за управление на риска от наводнения 
РВ  Речно водохващане 
РГП  Регионален генерален план 

РДВ  Рамкова директива за водите 
РДМС  Рамкова директива морска стратегия 
РЗИ  Регионална здравна инспекция 
РЗПРН  Райони със значителен потенциален риск от наводнения 
РИОСВ  Регионална инспекция по околна среда и води 

РКОНИК  Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата 
РЛ  Регионална лаборатория 
РПР  Регионален план за развитие 
РС  Релевантна стойност 
РУГ  Регионално управление на горите 

СГС  Средногодишни стойности 

СК  Стандарти за качество 

СКОС  Стандарти за качество на околната среда 
СМВТ  Силномодифицирано водно тяло 

СМПВТ  Силномодифицирано повърхностно водно тяло 

СМР Строително- монтажни работи 

СОЗ  Санитарно - охранителна зона 

СПСОВ  Самостоятелна пречиствателна станция за отпадъчни води 
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ТГС  Трансгранично сътрудничество 

ТЕЦ  Топлоелектрическа централа 

ТМСИ  Трошачно-миячна сортировъчна инсталация 
ТсБРИ Типово специфичен български рибен индекс 
УОЗ  Устойчиви органични замърсители 

ФХЕК Физико-химични елементи за качество 

ХГС  Хидрогеоложките системи 

ХМС  Хидрометрична станция 
ХПК  Химична потребност от кислород 

ЧР Черноморски район 

ШК  Шахтов кладенец 

ЮЗУ  Югозападен университет 
ЮЦР  Южен централен район 
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