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РАЗДЕЛ 5 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪКА НА ЦЕЛИТЕ ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Раздел 5 на Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски 

район (2016 - 2021г.) е разработен в съответствие с изискванията на Директива 

2000/60/ЕС, транспонирани в Глава X, Раздел VI, чл. 157, ал. 1, т.6 и чл. 159 ал.2 т.2 от 

Закона за водите и съдържа списък на целите за опазване на околната среда за 

повърхностните и подземни водни тела и зоните за защита на водите, включително 

случаите по чл. 156в - 156е и свързаната с това информация, както и оценка на степента 

на изпълнение на целите за опазване на околната среда и обяснение за причините за 

неизпълнение на непостигнатите цели. 

Определянето на подходящи цели за състоянието на водните обекти и мерките, 

които са необходими за постигането им, са в основата на процеса за планирането на 

управлението на речните басейни. С тях се определя дългосрочната визия за точно 

определени участъци  от водната среда. Веднъж одобрени от Министерски съвет, те са 

законово обвързани. Всички обществени органи трябва да ги имат предвид при вземане 

на решения, които биха могли да повлияят на качеството на водната среда.   

Съгласно изискванията на  Рамковата директива за водите (РДВ)  целта за всяко 

водно тяло е постигане на добро състояние до 2015 г., т.е. добро екологично 

състояние (потенциал), както и добро химично състояние на повърхностните води и 

добро химично и количествено състояние на подземните води. 

Актуализацията на целите в ПУРБ на ЗБР е извършена в  съответствие с четири 

типа основни екологични цели според  чл.4 на РДВ по отношение на екологично 

състояние, екологичен потенциал, химично и количествено състояние на водните тела. 

Основните цели за повърхностните, подземните води и зоните за защита в 

териториалния обхват на ЗБР за втория планов период са насочени към: 

� предотвратяване на влошаването на състоянието, като от ключово 

значение е  липса на влошаването на отличното или добро състояние на 

онези повърхностни и подземни водни тела, оценени с високо качество на 

водите;  

� възстановяване на доброто състояние, като за повърхностни води целите 

са за подобряване на качеството, където е необходимо, със стремеж към 

постигане на поне добър екологичен статус, а за подземните води, целта е 

за възстановяване на доброто състояние, значителна промяна и устойчиво 

намаляване на тенденциите за качеството; 

� намаляване на химичното замърсяване - прогресивно намаляване на 

замърсяването на повърхностните води с приоритетни вещества и 

прекратяване или преустановяване на емисиите, заустванията и загубите 

на приоритетно опасни вещества; 
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� постигане на целите за зоните за защита, свързани с водите - поддържане 

или възстановяване на по-високите стандарти за качество на водите в тях, 

като от изключителна важност е гарантирането, че тези  зони са 

предпазени от влошаване, а където е необходимо, и подобрени. 

При определянето на целите са разгледани всички водни тела в териториалния 

обхват на ЗБР - както тези, които изискват защита от влошаване, така и водните тела, 

които се нуждаят от възстановяване на доброто състояние и необходимия период от 

време необходим за постигането на „доброто състояние“. Отчетено е и 

обстоятелството, че РДВ позволява на страните- членки да се ангажират с поетапно 

постигане на целите и планиране на мерките с два допълнителни цикъла от шест 

години (до 2021г. и до 2027г.), а в някои случаи и след 2027г. с поставяне на 

алтернативни по-малко строги цели при определени  условия/ситуации. За случаите, 

когато за определено водно тяло достигането на добро състояние е невъзможно да бъде 

осъществено, са приложени  изключения от достигане на доброто състояние до 2015г., 

като същите задължително са аргументирани и обосновани.  

В случаите, при които за едно водно тяло са поставени повече от една цел, се 

приема най-строгата.Естеството на целите е разгледано поотделно за повърхностните и 

за подземните водни тела, предвид техните специфични особености. Въпреки 

различията за всички водни тела  са приложени следните стъпки: 

� за всяка от приложимите цели, основното изискване е да се постигне като цяло 

„добро състояние”. Възстановяването на доброто състояние трябва да бъде 

постигнато, където е технически осъществимо, екологично устойчиво и не 

изисква прекомерни разходи; 

� извършване на оценка дали конкретното водно тяло е постигнало своите цели 

през 2015г. Когато това не е установено, е направена нова преценка за да се 

определи  ще може ли водното тяло да постигне своите цели, до 2021 или до 

2027г. или трябва да бъде даден по-дълъг срок. Резултатът от прилагане на 

мерки при някои води отнема повече време от други за достигане на целта им, 

поради по - бавни естествени процеси/развитие, причинено от местни условия 

(например съществуването на високи нива на фосфор в почвата, почвени 

характеристики и хидрогеоложки условия); 

� преценяване на необходимостта от залагане на допълнителни цели, в случаите, 

когато по силата на нормативен акт някои водни тела изискват по-голяма защита 

(вкл. зони, предназначени за питейно-битово водоснабдяване; чувствителни и 

нитратно уязвими зони; зони за защита на местообитания и видове).  

 

Цялостният процес на определяне на цели за състоянието на водните тела е 

посочен в диаграмата по-долу: 
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Диаграма № 5.1 Процес на определяне на цели за състоянието на водните тела 
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5.1. Актуализация на целите за опазване на околната среда на 

повърхностните водни тела 

Актуализацията на целите за опазване на околната среда на повърхностните 

водни тела се извършва съгласно  чл. 156а, ал.1, т.1 и ал. 3 и чл. 156б - 156е от Закона за 

водите и национално утвърден подход.  

Целите за опазване на околната среда за всички 183 повърхностни водни тела в 

ЗБР в настоящия ПУРБ за периода 2016 - 2021г. са актуализирани в съответствие с: 

• извършена актуализация на типологията на повърхностните водни тела (Раздел 

1); 

• обособяване на нови 63 броя повърхностни водни тела, предназначени за 

питейно - битово водоснабдяване. В резултат е увеличен общия брой на 

повърхностните водни тела в ЗБР на 183 и са променени техните граници 

(Раздел 1); 

• актуализиран преглед на значимия натиск на база на съгласуван и национално 

приет подход и актуализирана оценка на риска на всички 183 повърхностни 

водни тела в ЗБР (Раздел 2); 

• актуализиран Регистър на зони за защита на водите в ЗБР (Раздел 3);  

• актуализирана оценка на състоянието на всички повърхностни водни тела в ЗБР 

на основата на нова национална класификационна типово специфична система 

(Раздел 4); 

• извършен преглед и актуализация на силномодифицираните водни тела (СМВТ) 

в ЗБР в съответствие с изискванията на чл. 156б, ал.2 от Закона за водите; 

• преразглеждане на целите за опазване на околната среда и сроковете за тяхното 

постигане, в случаите, когато е налице: 

o невъзможност за подобряване на екологичното състояние на водното 

тяло поради технически затруднения, икономически причини или 

естествени условия – удължаване на срокове за постигане на поставените 

цели; 

o налице са въздействия, които не са могли да бъдат избегнати поради 

характера на човешката дейност или на замърсяването, но не настъпва 

по-нататъшно влошаване в състоянието на водите в засегнатото водно 

тяло – поставяне на по-малко строги цели. 
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5.1.1. Определяне на целите за опазване на околната среда на 

повърхностните водни тела 

Съгласно РДВ “Добро състояние на повърхностните води” означава 

състоянието, постигнато от повърхностния воден обект, когато и неговото екологично, 

и неговото химично състояние са поне „добри”. 

Главната цел за повърхностните водни тела в ЗБР е възстановяване  и запазване 

на доброто им състояние, в т.ч: 

� предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни 

водни тела; 

� опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни 

тела за постигане добро състояние на водите; 

� опазване и подобряване качеството на водите във всички силно 

модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и 

добро химично състояние на повърхностните води; 

� предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или 

на етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на 

приоритетни и приоритетно опасни вещества; 

 

Възстановяването на доброто състояние трябва да бъде постигнато до 2015, 

където е технически осъществимо, екологично устойчиво и не изисква прекомерни 

разходи. В отделни случаи,  прилагането на мерките за някои повърхностни водни тела  

отнема повече време от други за достигане на целта им, поради по - бавни естествени 

процеси или развитие, причинено от местни условия За тези тела се поставят цели, за 

следващия планов период, като се отчита при какви обстоятелства тези цели са 

достижими и кои са пречките дадено тяло да не достигне добро състояние.  

Целите за всяко повърхностно водно тяло в ЗБР се определят  в зависимост от 

следните фактори : 

� категория на водното тяло  - „река” или „езеро”; 

� принадлежност или не към определените СМВТ; 

� определяне на водното тяло като ЗЗВ или наличие на ЗЗВ в неговия 

водосбор или част от него; 

� актуалната оценка на състоянието/потенциала по всички компоненти на 

екологичното и химично състояние. 

� актуална оценка на състоянието на определените ЗЗВ. 

5.1.1.1. Определяне на цели за опазване на околната 

среда на повърхностните водни тела за екологично състояние 

„Екологично състояние” е израз за качеството на структурата и функциони-

рането на водните екосистеми, които са свързани с повърхностни води.  

“Добро екологично състояние” е състоянието на повърхностен воден обект, 

класифициран така в съответствие с Приложение V на РДВ. Доброто екологично 

състояние включва съвкупност от качествени елементи на състоянието – биологични, 

хидроморфологични, основни физикохимични показатели и специфични замърсители, 

чиито числови характеристики и стойности отговарят на посочените за „добро 

състояние” за съответната категория и тип повърхностно водно тяло в типово-
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специфичната класификационна система, включена в Глава 5 „Класифициране и 

представяне на състоянието на повърхностните води“ и Приложения 4, 5, 6, и 

Приложение 7 със стандарти за качество за специфични замърсители, химични 

елементи и други вещества от Наредба Н-4/2012
56
г. за характеризиране на 

повърхностните води:  

“Добър екологичен потенциал” е състоянието на силномодифициран или 

изкуствен воден обект, класифициран така съгласно съответните разпоредби на 

Приложение V на РДВ. 

Прегледът и актуализацията на силномодифицираните водни тела (СМВТ) в ЗБР 

е извършен съгласно Подход при определяне на силномодифицирани водни тела 

(СМВТ) и изкуствени водни тела (ИВТ)
57

– дейност, представена в Раздел 1 от 

настоящия ПУРБ. От общо 183 повърхностни водни тела, като СМВТ в ЗБР са 

определени 29 водни тела, от които 18 бр. са СМВТ от категория „река” и 11 бр. са 

СМВТ от категория „езеро”. От всички определени СМВТ 11 бр. са 

новоидентифицирани – не са били определени като такива в първия ПУРБ на ЗБР (2010 

– 2015г.).  

Оценката на екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела е 

дейност, представена в Раздел 4 на настоящия ПУРБ. 

Класификацията на телата показва, че в териториалния обхват на ЗБР 58 бр. 

повърхностни водни тела, категория „реки” и 6 бр. повърхностни водни тела, категория 

„езера” са с текущо състояние „по-лошо от добро“ и изискват поставяне на цели за 

възстановяване до доброто им състояние. За тях е извършен анализ, който показва 

условията, които не позволяват постигането на тази цел. 

За тези 64 бр. повърхностни водни тела в ЗБР, оценени в по-лошо от „добро 

екологично състояние/потенциал” (оценени в „умерено”, „лошо” и „много лошо 

състояние/потенциал”), поради несъответствие на числовите стойности на един или 

няколко от елементите за качество с нормите за „добро” екологично състояние, 

екологичните цели включват достигане на тези норми за „добро” екологично 

състояние. За останалите елементи за качество на водното тяло, за които не е 

установено влошаване, екологичната цел включва поддържане и запазване на тези 

стойности. 

За 51 бр. повърхностни водни тела в ЗБР, оценени в „отлично 

състояние”/„максимален потенциал” или „добро” екологично състояние/„добър” 

потенциал (при които има съответствие на числовите стойности на всички 

наблюдавани елементи за качество с нормите за „отлично” състояние/„максимален ” 

потенциал или „добро” екологично състояние/„добър”потенциал), екологичните цели 

включват поддържане и запазване на тези стойности и недопускане на влошаване на 

състоянието/потенциала на тялото.  

За 5 бр. водни тела, оценени в „неизвестно” екологично състояние, поради липса 

на данни от проведен мониторинг се предвижда изпълнение на мониторинг в периода 

на настоящия ПУРБ.  Екологичната цел за тези тела е достигане на „добро” състояние. 

                                                           
56

 http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_N-

4_ot_14.09.2012_g._za_harakterizirane_na_povarhnostnite_vodi.pdf 
57 http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_HMWB.pdf 
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За 63 бр. повърхностни водни тела в ЗБР, които са определени като ЗЗВ ПБВ, 

оценени в „добро състояние спрямо целите на обявяване на ЗЗВ” (при които има 

съответствие на числовите стойности на всички наблюдавани елементи за качество с 

нормите за „добро състояние” на зоната), екологичните цели включват поддържане и 

запазване на тези стойности и недопускане на влошаване на състоянието на зоната 

(съответното повърхностно водно тяло, което е ЗЗВ ПБВ).  

На Фигура № 5.1.1. са визуализирани екологичните цели по водни тела в %. 

 

5.1.1.2. Определяне на цели за опазване на околната 

среда на повърхностните водни тела за химично състояние 

„Добро химично състояние на повърхностните води” е химичното  състояние, 

постигнато от повърхностен воден обект, в който приоритетните вещества не 

надвишават нормите за екологично качество (СКОС за приоритетни вещества и някои 

други замърсители от  Наредба за стандарти за качество на околната среда за 

приоритетни вещества и някои други замърсители от 09.11.2010г.)
58

 : 

Оценката на химичното състояние на повърхностните водни тела е дейност, 

представена в Раздел 4 на настоящия ПУРБ.  

Главната цел е прогресивно намаляване и прекратяване на замърсяването на 

повърхностните води с приоритетни вещества. В ЗБР се прилага мониторингова 

програма за приоритетни вещества, но същата не обхваща всички повърхностни водни 

тела, поради липса на финансов ресурс. Източникът на химичното замърсяване за 

повърхностните водни тела, оценени като непостигащи „добро химично състояние” ще 

бъде изследван в настоящия ПУРБ, за да бъдат предприети действия и определени 

точно мерките за възстановяване на химичното състояние на тези води. 

За повърхностни водни тела, оценени в  „добро химично състояние”, при които 

не са установени превишения на изчислените средногодишни концентрации за 

                                                           
58

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/Legislation/Naredbi/vodi/N_SKOS_prioritetni.pdf 

 



План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.) 2016 

 

 246  

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

 

приоритетните вещества спрямо стандартите за качество на околната среда (СКОС за 

приоритетни вещества в Наредба за стандарти за качество на околната среда за 

приоритетни вещества и някои други замърсители от 09.11.2010г.), екологичната цел 

включва опазване на доброто химично състояние и недопускане на нарастване на тези 

концентрации над СГС СКОС и недопускане на влошаване на химичното състояние на 

тялото. 

За повърхностни водни тела, оценени в „непостигащи добро химично 

състояние”, поради несъответствие на изчислените средногодишни концентрации за 

едно или за няколко от приоритетните вещества със стандартите за качество на 

околната среда (СКОС за приоритетни вещества в по-горе цитираната наредба), 

екологичната цел включва понижаване на концентрациите на тези приоритетни 

вещества до стойностите на съответните СКОС и  достигане на добро химично 

състояние. За повърхностни водни тела, оценени в „неизвестно химично състояние” 

поради непровеждане на мониторинг или налични данни от мониторинг, неотговарящи 

на изискванията на Директива 2009/90/ЕК (чл.84 от Наредба 1/11.04.2011 за 

мониторинг на водите)”, през периода на настоящия ПУРБ се предвижда изпълнение 

на мониторинг на приоритетните вещества и екологичната цел за тези тела е достигане 

на „добро” химично състояние. 

Целите за опазване на околната среда за повърхностните водни тела в ЗБР са 

представени в Приложение 5.1.1. 

5.1.2. Изключения от постигане на целите за опазване на околната 

среда на повърхностните водни тела 

Изключенията от постигане на целите за опазване на околната среда на 

повърхностните водни тела в ЗБР за втория планов период са определени в 

съответствие с изискванията на член 4, параграф 4, параграф 5 и параграф 7 на 

Рамковата директива за водите, транспонирани в чл. 156 от Закона за водите. 

 Тези изключения са съобразени с условията, при които е възможно това да се 

случи, без да се смята за нарушение, както следва: 

� удължаване на сроковете за етапно постигане на целите  до 2021 г., най-късно до 

2027 г. (член 4, параграф 4), или веднага след като природните условия позволят 

това след 2027 г.; 

Екологичното възстановяване на водните системи е бързо, когато натискът е 

отстранен. Въпреки това, в някои случаи времето за екологично възстановяване е 

основание за предлагане на алтернативна цел  или обосновка за увеличаване на крайния 

срок. Тя се прилага, когато има очаквано забавяне, преди да се възстанови 

биологичното качество на водното тяло. Забавянето може да се дължи на времето, 

необходимо  хидроморфологичните, химичните и физикохимичните условия да бъдат 

възстановени до добро състояние. 

� постигането на по-малко строги цели при определени условия (член 4, параграф 

5);  

Съществуват случаи, при които пораженията върху екологичното състояние са 

много сериозни и постигането на екологичните цели за един планов период е 

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR5/P05_01_Prilojenie 5.1.1 Celi_SWB_16122016.xlsx
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невъзможно, поради което следва да става поетапно или, чрез залагане на алтернативни 

по-малко строги цели. 

� нови модификации на физичните  характеристики на повърхностен воден обект 

или промяна в нивото на подземен воден обект, или невъзможност за 

предотвратяване влошаването на състоянието на повърхностен воден обект 

(включително от висококачествено към добро състояние) в резултат на 

устойчиви нови човешки дейности (член 4, параграф 7).  

Налице са обстоятелства, когато непостигането на добро състояние или 

влошаването на състоянието се дължи на хидроморфологични изменения на 

повърхностните води (такива дейности и свързаните с тях проекти са например защита 

от наводнения, респ. проекти, свързани с модификации на речното легло, изграждане 

на корекции, диги, прагове или изграждане на обекти от националната обществена 

инфраструктура).  

 

В ПУРБ на ЗБР (2010 - 2015) изключения са планирани единствено в 

съответствие с изискванията на чл. 4, т.4 от РДВ – отлагане на срока за постигане на 

екологичните цели (до 2021г.) поради  технически и икономически причини. За 25 броя 

повърхностни водни тела категория „река” и приравнени към категория „река” (от 

общо 132 повърхностни водни тела), е преценено, че натискът не може да бъде 

отстранен бързо и те не биха могли да достигнат целите за добро състояние до 2015 г.  

 

За тези повърхностни водни тела не може еднозначно да се твърди, че е 

настъпило подобряване или влошаване на състоянието им поради различната степен на 

достоверност на оценката на състоянието на телата в двата периода. Различната оценка 

на тези тела може да не се дължи на реална промяна на състоянието им, а да е в 

резултат от повишаване на достоверността на данните, повишаване на експертния опит 

и познания. Това обстоятелство затруднява прегледа и оценката на изпълнение на 

заложените за тях екологични цели и преразглеждане на условията за отлагане на срока 

по изпълнението им. 

 

При актуализацията на ПУРБ (2016 – 2021г.) за всички повърхностни водни тела 

в Западнобеломорски район, оценени в състояние по-лошо от добро, са разгледани 

основанията за прилагането на изключения от постигане на целите за опазване на 

околната среда, като са отчетени:  

� наличието на необходимите условия за прилагане на изключения съгласно 

изискванията на чл.156в ÷ 156ж от Закона за водите и чл. 4,(4),(5),(6) и (7) от 

РДВ; 

� изпълнението на планираните мерки  в  ПУРБ (2010 – 2015);  

� оценката на състоянието на повърхностните водни тела на база повишаване на 

достоверността на оценката и по-големия експертен опит; 

� наличието на нова информация за причините за непостигане на целите; 
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� актуализираните граници на повърхностните водни тела.  

 

В резултат от преразглеждането са направени промени при определянето на 

основанията за прилагане на изключения спрямо тези, приложени в ПУРБ (2010 - 

2015г.), както следва: 

А. Прилагане на същото изключение, определено  в ПУРБ 2010 - 2015г, но за 

по-голям брой водни тела в сравнение с първия планов период.  

Причини: Мултиплициране на изключенията върху актуализираните (с нови граници) 

водни тела. Сроковете за прилагане на изключения са преразгледани и променени 

съобразно настоящите условия.  

Б. Промяна на вида на приложеното в ПУРБ 2010 - 2015 изключение - 

изключението “постигане на добро състояние до 2021г.“ е заменено с „определяне на 

по-малко строги цели за опазване на околната среда“. 

Причини: Неправилно определени изключения в ПУРБ (2010-2015г.) и/или налична 

нова информация. Изведени са фонови концентрации на химични елементи по поречия, 

придружени с неопровержими доказателства за наличие на естествен фон.  

 В. Планирани нови изключения от постигане на целите за опазване на 

околната среда. 

 

Причини: Прилагане на друг вид изключение – определяне на по-малко строги цели, 

съгласно чл.156г от ЗВ и чл. 4, параграф 5 от РДВ поради природно фоново 

замърсяване на повърхностните води или замърсявания от минали или съществуващи 

стопански дейности, както и планиране на потенциално възможни изключения поради 

нови изменения на физичните  характеристики на ВТ, в резултат от дейности, свързани 

с реализация на проект от национален интерес (Изграждане на АМ „Струма“ ) или 

дейности, свързани със защита от наводнения съгласно чл.156е, ал.2 от ЗВ и чл.4, 

параграф  7 от РДВ.  

 

Определянето и обосновката на изключенията за втория планов период са 

извършени в съответствие с Ръководство №20 на ЕК за освобождаване от задължението 

за спазване на екологичните цели и национална Методика за прилагане на 

изключенията по чл. 156б - чл. 156е от Закона за водите, в сила от 19.07.2016г.  

Изключения от постигане целите за опазване на околната среда в ПУРБ 

(2016-2021г.) са определени за 68 бр.повърхностни водни тела.  разпределени както 

следва: 

� 55 бр. повърхностни ВТ са в изключение по чл. 4.4 от РДВ  (чл. 156в т.1 от ЗВ ) и за 

тях е предвидено поетапно постигане на целите за опазване на околната среда; 

� 9 бр. повърхностни ВТ са в изключение по чл. 4.5 от РДВ (по чл. 156г от ЗВ), т.е. за 

тях е определена по-малко строга цел 



План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.) 2016 

 

 249  

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

 

� 9 бр. повърхностни ВТ са в изключение по чл. 4.7 от РДВ  (чл. 156е от ЗВ), в 

резултат от потенциално ново изменение на физичните характеристики на 

повърхностното водно тяло в резултат на нови дейности за устойчиво човешко 

развитие със социално-икономически ефект. Пет от тези повърхностни водни 

тела са определени и като изключения по чл. 4.4 или чл. 4.5 от РДВ. 

Изключенията по чл. 4.4 са формулирани за водни тела в екологично 

състояние/потенциал, оценено  като по-лошо от добро през 2015г.  

Обосновано е само едно изключение (по чл. 4.5) за ВТ в непостигащо добро 

химично състояние.  

 

Определените изключения при повърхностните води в ПУРБ (2016 – 2021г.) са 

37% от общия брой на повърхностните водни тела (68 водни тела в изключения спрямо 

183 водни тела общо), докато в ПУРБ (2010-2015г.) определените изключения са 19% 

(25 водни тела в изключения спрямо 132 водни тела общо). 

 

В таблица № 5.1.2 и на фигура №  5.1.2. са представени обобщени резултати от 

актуализацията на изключенията от постигане на екологичните цели на повърхностните 

води. 
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Таблица № 5.1.2. Обобщена информация за изключенията от постигане на 

екологичните цели за повърхностните водни тела в Западнобеломорски район. 

 

Вид изключение, 

съгласно чл. 156 от ЗВ 

и чл. 4  от РДВ 

Планирани 

изключения в 

ПУРБ 2010 – 2015г. 

(бр. ВТ) 

Планирани изключения в ПУРБ 2016-2021г 

(бр. ВТ) 

Планирани 

изключения 

Пренесени 

изключения 

от ПУРБ 

2010 – 

2015г. 

Изменени 

изключения 

от ПУРБ 

2010 – 

2015г. 

Планирани 

нови 

изключения 

Удължаване на 

сроковете за етапно 

постигане на целите, 

съгласно чл. 156в, т. 1 

от ЗВ  и  чл. 4, 

параграф 4 от РДВ 

25 55 15 0 40 

Определени по-малко 

строги цели, съгласно 

чл.156г от ЗВ и чл. 4, 

параграф  5 от РДВ 

0 9 0 3 6 

Нови изменения на 

физичните  

характеристики, 

когато причините за 

тези изменения са от 

съществен обществен 

интерес съгласно 

чл.156е, ал.2 от ЗВ и 

чл.4, параграф  7 от 

РДВ 

0 4 0 0 4 

Общ брой 

повърхностни  ВТ за 

които са приложени 

изключения от 

постигане на 

екологичните цели 

25 68 15 3 50 
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Фигура № 5.1.2. Обобщено представяне на видовете изключения в зависимост от 

състоянието на водните тела. 

 

 

За всички случаи на определени изключения е изготвена конкретна обосновка, с 

посочване на  причините за всяко значително забавяне и срока за постигането на целта. 

При представянето на изключенията от постигане на екологичните цели за 

повърхностните водни тела в ЗБР е включена следната информация: 

� всяко изключение е представено с тип, обосновка и срок на достигане на 

екологичната цел; 

� посочен е идентифицирания значим антропогенен натиск, който е 

причина за влошеното състояние на водното тяло; 

� посочени са елементите за качество на екологичното и химично 

състояние, които са повлияни от антропогенния натиск и отразяват 

неговото въздействие върху състоянието на водното тяло; 

� посочени са част от планираните основни и допълващи мерки в ПУРБ 

(2010 – 2015) и степента и причините за тяхното 

изпълнение/неизпълнение; 

� посочени са част от  заложените за изпълнение нови програми от мерки 

през настоящия ПУРБ (2016 – 2021) за всяко от водните тела, попадащи в 

изключения от постигане на екологичните цели; 

� за всяко от ВТ в изключение са заложени и допълващи мерки в ПоМ на 

ПУРБ (2016 – 2021) с цел подобряване на неговото състояние и постигане 

на поставената екологична цел 
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Типовете обосновки, приложими за ЗБР, съгласно националната методика,  са:  

Тип обосновка на 

изключенията 

Разпоредби 

на Закона 

за водите 

Приложение 

Технически 

причини 

Чл. 156в и 

156г 

Обосновка по технически причини се прилага във връзка със 

следните обстоятелства: 

• Технически необходимото време за изпълнение на мерките – 

когато подобренията/мерките могат да бъдат осъществени за по-

дълъг срок по причини от технически характер – например: време 

за подготвяне на строителните работи и за изпълнението им; 

• Липса на съществуващо техническо решение – когато към 

момента няма подходящо практически приложимо техническо 

решение/технология, която да се използва за решаване на 

съответния проблем, както и когато има информация за 

разработена технология (напр. за пречистване), но не е ясно дали 

съответната технология би била ефективна на практика; 

• Неизвестна причина за констатираното въздействие – 

когато не е определен натискът и/или конкретният източник на 

натиск, които са причина за непостигане на добро състояние и 

съответно не може да бъде определено подходящо приложимо 

решение/мярка. 

• Невъзможност за предприемане на мерки – случаите, когато 

не може да бъдат приложени мерки, тъй като причината за 

недобро състояние (източникът на натиск) е извън юрисдикцията 

на България и няма установени трансгранични механизми за 

съвместни действия. 

Екологични 

аспекти 

(естествени 

причини) 

Чл. 156в и 

156г 

Прилагат се за обосновка на изключения във връзка със: 

• Време за екологично възстановяване – когато се изпълняват 

необходимите мерки, но е необходимо по-дълго време за 

получаване на ефекта от тях върху водното тяло и постигане на 

добро състояние (например възстановяването на меандри ще се 

отрази на биологичните елементи за качество и развитието на 

биоценозата след определено време, прилагането на добри 

земеделски практики ще се отрази върху концентрацията на 

нитрати след определено време и т.н.). 

• Естествени/природни условия – напр., когато причината за 

непостигане на СКОС за даден елемент за качество (ЕК) не е 

човешка дейност, а е естествено обусловена, естествените фонови 

нива са такива, че концентрацията на този качествен елемент във 

водното тяло не може да бъде намалена съществено така, че да се 

постигне необходимото подобрение, респ. да се постигнат 

стандартите за качество за този ЕК. 

• Време за възстановяване на подземните води – в случаите, 

когато климатичните и геоложките условия определят по-дългото 

време за възстановяване на състоянието на подземните води, 

напр. времето за възстановяване на нивото на подземните води 

след предприемане на мерки по отношение на черпенето 

Проекти от значим 

обществен 

интерес/нови 

дейности за 

устойчиво човешко 

развитие със 

социално-

Чл. 156е Прилагат се като основание за прилагане на изключения, когато 

непостигането на добро състояние и/или влошаване на 

състоянието се дължи на хидроморфологични изменения на 

повърхностните води или изменение на нивото на подземните 

води в резултат на проекти и дейности, за които може да се 

докаже, че: 

– са от важен интерес за развитието на обществото и/или 
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икономически 

ефект 

–ползите за обществото, които се постигат с тези 

проекти/дейности, превишават ползите от постигането на 

екологичните цели (добро състояние на водните тела) и 

– обществените ползи от тези проекти/дейности поради 

техническа невъзможност или икономически причини не могат да 

бъдат постигнати по друг начин, който е по-благоприятен за 

околната среда; 

– проектите са включени в национални или регионални 

стратегически документи или са определени като национално 

значими с акт на Министерския съвет. 

Такива дейности и свързаните с тях проекти в ЗБР за втория 

планов период са : 

• Защита от наводнения, респ. проекти, свързани с 

модификации на речното легло – изграждане на 

корекции, диги, прагове. 

• Изграждане на обект  (АМ „Струма“) от националната 

обществена инфраструктура – дейности, свързани с 

изменение на хидроморфологичните характеристики на 

водни тела/водни обекти. 

Изключения от постигане на екологичните цели за повърхностните водни тела са 

формулирани също и поради: 

� недостатъчно планирани мерки в първия ПУРБ. След подобряване на знанията и 

на достоверността на оценката на състоянието на ВТ, в ПоМ 2016-2021г. са 

заложени нови мерки, насочени към идентифицираните източници на натиск; 

� неизпълнени основни мерки от ПУРБ 2010-2015г., които са приоритетни за 

подобряване на състоянието на ВТ и прехвърлени в ПоМ 2016-2021. 

 

Обосновка на причините/обстоятелствата за планираните изключения от 

постигането на целите за опазване на околната среда за отделните повърхностни водни 

тела е представена в Приложения 5.1.2.а, 5.1.2.б и 5.1.2.в и визуализирана на Карта 

5.1.2.  

Допълнителна информация за потенциалните изключенията по чл. 4.7 от РДВ 

(чл. 156е от ЗВ), в резултат от ново изменение на физичните характеристики на 

повърхностното водно тяло в резултат на нови дейности за устойчиво човешко 

развитие със социално-икономически ефект (съоръжения за защита от наводнения и 

автомагистрала Струма) се съдържа в Приложение 5.1.2.г и Приложение 5.1.2.д.  

  

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR5/P05_06_Prilojenie 5.1.2.g Izklucheniq_SWB_merki_PURN.doc
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR5/P05_07_Prilojenie 5.1.2.d Izklucheniq_SWB_infrastrukturi.doc
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR5/P05_02_Prilojenie 5.1.2.a. Izklucheniq_SWB.xlsx
www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR5/P05_03_Prilojenie 5.1.2.b Izklucheniq_SWB.xlsx
www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR5/P05_04_Prilojenie 5.1.2.v Izklucheniq_SWB.xlsx
www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR5/P05_05_Karta 5.1.2 Izkliucheniq_SWB.pdf
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5.1.3.  Съгласуване на целите за повърхностните води с 

управлението на риска от наводнения 

С оглед на постигане на оптималното състояние на повърхностните водни тела е 

необходимо съгласуване на целите за повърхностните водни тела в ЗБР с целите на 

управлението на риска от наводнения в ПУРН. 

Съгласно Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения е споменато 

следното:  „Разработване на планове за управление на речните басейни съгласно 

Директива 2000 /60/ЕО и на планове за управление на риска от наводнения съгласно 

настоящата директива, са елементи от интегрираното управление на речните 

басейни. Поради тази причина двата процеса следва да се възползват от общия 

потенциал за съвместно действие и ползи,вземайки предвид екологичните цели на 

Директива 2000/60/ЕО, гарантирайки ефективност и разумно използване на 

ресурсите...” (чл. 9) 

Хармонизираната координация дава възможност за оптимизиране на 

взаимодействието и минимизиране на конфликтите. Интегрираното или координирано 

планиране, съгласно РДВ и ДН, позволява да се идентифицират цели, които да 

отговарят и на двете политики. Дефинирането на тези цели предполага съответни 

мерки, които да доведат до постигането им. Естествено водозадържане е типичен 

пример за начина, по който мерки за намаляване на риска от наводнения може 

положително да взаимодействат с екологичните цели на чл. 4 от РДВ чрез укрепване и 

опазване на капацитета за естествено задържане и съхранение, който имат подземните 

води, почвите и екосистемите. Възстановяването на връзката между разливните зони и 

реките, на меандрите, както и на влажните зони са мерки, които могат да намалят или 

забавят пиковете на наводненията надолу по течението и едновременно с това могат да 

подобрят качеството на водите и тяхното наличие, да спомогнат за опазването на 

животинските местообитанията и за увеличаване устойчивостта към изменението на 

климата. 

Въпреки това, в някои случаи, например обикновено в силно урбанизирани 

райони, целите за защита от наводнения изискват нова инфраструктура, която може да 

влоши състоянието или да възпрепятства постигането на „добро състояние” на едно 

или повече водни тела, защото няма друга приложима алтернатива. 

Съвпадащите срокове за изготвянето на плановете за управление съгласно 

Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията (ДН) са отлична 

възможност наличната информация относно статуса и натиска да се използва 

едновременно и да се разработят цели и съответно ПоМ, които да спомагат за 

намаляване риска от наводнения и същевременно подкрепят целите на РДВ за 

постигане на статус „добро състояние”, включително намаляване риска от замърсяване 

и предотвратяване влошаване на състоянието Тези полезни взаимодействия са 

използвани възможно най-пълноценно. При идентифициране на мерките за намаляване 

на риска от наводнения, в ПУРН е отчетен  ефектът им за постигане целите на ПУРБ. 

Онези от тях, които допринасят за постигане на тези цели, са пренесени в неговата 

Програма от мерки. Това са преди всичко мерки със синергичен ефект, които 
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едновременно допринасят както за намаляването на риска от наводненията (цел на 

Директивата за наводненията), така и за постигането на добър статус на водите (цел на 

Рамковата директива за водите). При дефинирането на целите и избора на мерки за 

управление на риска по ДН са  взети под внимание широка гама от дългосрочни ползи 

от мерките за естествено задържане на водите. Те са отчетени и при оценката на по-

добрите екологични варианти, изисквани по член 4, параграф 7 от РДВ, за проектите, 

които предполагат физическа промяна на водните обекти. 

В случаите на тези изключения по чл.156е (член 4, параграф 7 от РДВ), които са в 

резултат на нови изменения на физичните характеристики на водното тяло е възможно 

новото изменение да повлияе върху местообитания и видове предмет на опазване на 

защитени зони. Но в тези случаи съгласно чл.156е , новите модификации се разглеждат 

в процедура по ОВОС и за тях се изисква да бъдат предприети всички практически 

мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие върху състоянието на водното 

тяло и причините за тези изменения или отклонения да са в интерес на обществото. 

5.2. Актуализация на целите за опазване на околната среда на подземните водни 

тела 

Актуализацията на целите за опазване на околната среда на подземните водни 

тела се извършва в съответствие с Глава десета, Раздел III на ЗВ и чл. 4, т.1, б) на РДВ.  

Основната цел за подземните води е всички 38 бр. ПВТ да са в „добро 

състояние”. ПВТ е в „добро състояние”, когато количественото и химичното му 

състояние са поне "добри". Общото състояние на подземните водни тела се определя от 

по-лошото от двете (Раздел 4). 

Целите за опазване на околната среда по отношение на количеството и 

качеството на подземните води са: 

� недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните 

води и предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни 

водни тела; 

� опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела, 

осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на 

подземните води и постигане доброто им състояние; 

� идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и 

устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на всеки 

замърсител с цел непрекъснато намаляване замърсяването на подземните 

води; 

� Зоните за защита на водите по чл. 119а за постигане на целите на 

законодателството,  по силата на което е определена или обявена зоната. 

  



План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021 г.) 2016 

 

 256  

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

 

5.2.1 Определяне на целите за опазване на околната среда на 

подземните водни тела 

Целите за опазване на околната среда на подземните води са насочени към всяко 

ПВТ за постигане на добро химично и добро количествено състояние. В  ПУРБ (2010-

2015г.) са определени общо 39 броя подземни водни тела. Оценката на състоянието им 

(количествено и химично) към тогавашния момент е показала, че всички са в добро 

състояние. Целта за всички е била – поддържане на доброто състояние. 

За ПУРБ (2016-2021г.), по отношение на химичното състояние на ПВТ 

използваните критерии за определяне на целите са ненадвишаване на: 

� стандартите за качество на подземните води, определени в Приложение 

№ 1 към Наредба №1/10.10.2007г., аналогични на стандартите за качество 

на питейните води в Наредба №9/16.03.2001г. и стандартите за качество 

на замърсителите, установени в приложение I на Директивата за опазване 

на подземните води от замърсяване и влошаване и 

� праговите стойности (ПС) определени за всички замърсители и 

показатели на замърсяване (Приложение 4.2.2.а – Раздел 4), които 

характеризират ПВТ определени в риск да не постигнат добро химично 

състояние. 

Едно ПВТ - „Порови води в кватернер – Струмешница” с код BG4G000000Q001 

е оценено в лошо химично състояние по тест „Обща оценка за химичното състояние” и 

тест „Значимо влошаване на екологичното или химичното състояние  на 

повърхностните водни тела, причинено от пренос на замърсители от ПВТ” по подхода 

за оценка на химичното състояние на подземните водни тела
59

 Причината за влошеното 

химично състояние е в превишение на концентрацията над СК/ПС на замърсителя 

„нитрати” в подземните води, като целта за ПВТ е „по-малко строга цел – понижаване 

съдържанието на нитрати в подземните води”. В Приложение 5.2.1.а са представени 

целите за химичното състояние на ПВТ и сроковете за постигането им. 

За ПУРБ (2016-2021г.), по отношение на количественото състояние на ПВТ 

използваните критерии за определяне на целите са следните: 

� нивото на подземните води в ПВТ да бъде такова, че разполагаемите 

ресурси няма да бъдат превишени от общото средномногогодишно 

черпене, включващо черпенето на базата на издадени разрешителни за 

водовземане и черпенето от кладенците за задоволяване на собствените 

потребности на гражданите; 

� промените в нивото на подземните води, в резултат от черпенето, няма да 

предизвикат временна или постоянна промяна в посоката на потока, 

включително на ограничени територии, които могат да доведат до: 

− непостигане на целите за свързаните повърхностни водни тела; 

− значимо влошаване на състоянието на повърхностни водни тела; 

− значително увреждане на сухоземни екосистеми, зависещи пряко от 

ПВТ;  

                                                           
59

 http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17075 
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− привличане (интрузия) на солени води или други замърсени води; 

− непрекъсната и ясно определена антропогенна тенденция за промяна в 

посоката на потока, която може да доведе до интрузия. 

Шест броя ПВТ са оценени в лошо количествено състояние – 4 бр. по тест 

„Воден баланс” и 2 бр. по тест „Сухоземни екосистеми, зависими от подземните 

води” от подхода за оценка на количественото състояние
60

. И за шестте броя ПВТ 

причината за лошото състояние е по параметъра „водно ниво”. Целта за ПВТ оценени в 

лошо количествено състояние по тест „Воден баланс” е достигане на добро състояние 

до 2021 г., а ПВТ оценени в лошо количествено състояние по тест „Сухоземни 

екосистеми, зависими от подземните води” се явяват изключения по чл. 4.5 от РДВ. В 

Приложение 5.2.1.б са представени целите за количественото състояние на ПВТ и 

сроковете за постигането им. 

Общата оценка на състоянието показва, че 3 бр. ПВТ няма да постигнат добро 

състояние дори след 2027 г. и 3 бр. ПВТ се очаква да достигнат добро общо състояние 

до 2021 г (Приложение 5.2.1.в). 

5.2.2. Изключения от постигане на целите за опазване на околната 

среда на подземните водни тела 

Изключенията от постигането на целите за опазване на околната среда на 

подземните води се определят съгласно чл. 156в и чл. 156г от Закона за водите.  

В ПУРБ (2010-2015г.) не са предвидени изключения от целите, тъй като 

всичките 39 бр. ПВТ са оценени в добро състояние.  

Във връзка с подобрената достоверност на оценката, довела до определяне на 

ПВТ в лошо състояние, за  ПУРБ (2016-2021 г.) се предвиждат следните изключения: 

� по-малко строги цели (чл. 156г от ЗВ) - за 1 бр. ПВТ в лошо химично 

състояние и 2 бр. ПВТ в лошо количествено състояние; 

� удължаване на срока (чл. 156в от ЗВ) – за 4 бр. ПВТ в лошо количествено 

състояние, от които 1 ПВТ е и с по-малко строга цел заради лошото си 

химично състояние. 

При обосноваване на изключенията от постигане на екологичните цели за 

подземните водни тела в ЗБР е включена следната информация : 

− всяко изключение е представено с тип, обосновка и срок на достигане на 

екологичната цел; 

− посочен е идентифицирания значим антропогенен натиск, който е 

причина за влошеното състояние на водното тяло; 

− посочени са елементите за качество с отклонения от доброто на 

количественото/химичното състояние, които са повлияни от 

антропогенния натиск; 

− посочени са заложените за изпълнение нови мерки през ПУРБ (2016 – 

2021) за всяко от водните тела, попадащи в изключения от постигане на 

екологичните цели; 
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− посочен е очаквания ефект от изпълнението на заложените мерки от 

ПУРБ (2016 – 2021). 

Обосновка на причините/обстоятелствата за планираните изключения от 

постигането на целите за опазване на околната среда за отделните подземни водни тела 

е представена в Приложение 5.2.2. и визуализиранa на Карта 5.2.2 

5.3. Актуализация на целите за опазване на околната среда на зоните за 

защита на водите 

Актуализацията на целите за опазване на околната среда на зоните за защита на 

водите се извършва в съответствие с чл. 156, а, ал. 1, т. 3  от Закона за водите, като се 

използва национално утвърдения Подход за определяне/актуализиране на зоните за 

защита на водите и техните екологични цели, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от 

Закона за водите 
61

 

Целите за опазване на околната среда на ЗЗВ се определят по отношение на 

количеството и качеството на водите, за постигане на изискванията  на 

законодателството, по силата, на което е обявена или определена зоната. В случаите, 

когато за едно водно тяло, което е определено като ЗЗВ са поставени повече от една 

цел, се приема най-строгата. 

 

5.3.1. Актуализация на целите за опазване на околната среда на 

зоните за защита на водите, свързани с повърхностните води 

5.3.1.1 Актуализация на екологичните цели за повърхностни 

водни тела, които са зони за защита на водите, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване (ПБВ): 

Извършва се след направена оценка на състоянието им (извършена 

категоризация), в съответствие с изискванията на Наредба № 12/2002 г. за 

качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно- битово 

водоснабдяване
62

 и недопускане на влошаването им. Повърхностните водни тела, които 

са оценени в категории А1 и А2  се определят като постигнали „добро състояние” по 

отношение на целта на обявяване на зоната за защита на водите. Повърхностни водни 

тела, оценени в категория А3 и извън нея се определят като „непостигащи добро 

състояние на зоната..  При прилагане на подхода, споменат по-горе, и формулиране на 

екологичните цели за повърхностните водни тела, които са ЗЗВ ПБВ, е избирана най-

строгата от числовите стойности за „добро” състояние  по съответния качествен 

елемент от действащите нормативни документи: Наредба Н-4/2012 г. за 

характеризиране на повърхностните води, Наредба № 12/2002г. за качествените 

изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване 

и Наредба за СКОС за приоритетни вещества и някои други замърсители от 

09.11.2010г;  
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1. Екологични цели по отношение на всички основни физико-химични 

параметри - запазване на концентрациите на показателите съгласно 

числовите стойности за добро състояние (отговарящи на категории А1 

и А2) от Приложение 5.3.1. недопускане на влошаването им.  

2. Екологични цели по отношение на специфични замърсители - 

запазване на стойностите на концентрациите на съответните 

специфични замърсители под СКОС от Приложение № 7 на Наредба 

№ Н-4/2012г. и недопускане на превишения над тях. 

3. Екологични цели по отношение на приоритетни вещества - запазване 

на стойностите на концентрациите на съответните  приоритетни 

вещества под СКОС от Приложение № 2 на Наредбата за СКОС
 
на 

приоритетните вещества и някои други замърсители от 09.11.2010г и 

недопускане на превишения над тях. 

4. Екологични цели по отношение на показателите: селен, барий, 

цианиди, сулфати, хлориди, ПАВ, феноли, разтворени или 

емулгирани вещества, екстрахируеми с хлороформ вещества, общ 

органичен въглерод, остатъчен органичен въглерод (след 

флокулация  и мембранна филтрация) и  за всички  

микробиологични показатели – запазване и поддържане на 

стойностите за съответния показател за добро състояние (категории 

А1 и А2) от Приложение № 1 към Наредба № 12/2002г. – за 

качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за 

питейно- битово водоснабдяване и недопускане на влошаването им. 

Всички 63 бр. повърхностни водни тела, предназначени за питейно–битово 

водоснабдяване, са оценени в „добро състояние”  по отношение на целта на определяне 

на зоните. За тях екологичната цел е поддържане на доброто състояние и опазване от 

влошаване.  

5.3.1.2 Актуализация на екологичните цели за повърхностни 

водни тела, които са нитратно уязвими зони 

Основна екологична цел при определените нитратно уязвими зони е 

недопускане на превишение на концентрацията на замърсителя нитрати в 

повърхностните води над 50mg/l.   

Съгласно Заповед №  РД-146/25.02.2015г. на министъра на околната среда и 

водите, част от повърхностно водно тяло BG4ST400R1072 – река Струмешница от 

българо-македонската граница до вливане в река Струма е определено за нитратно 

уязвима зона. 

Водното тяло е  тип R5 и  за него стойностите за добро състояние по показателя 

нитратен азот са  в интервала 0,5 – 1,5mg/l съгласно класификационната система за тип  

R5 по Наредба Н-4/2012г. Същите съответстват на преизчислените стойности за добро 

състояние по нитрати в интервала 2,22 – 6,65 mg/l. Тази цел  е много по-строга от целта 

за нитратно уязвимата зона от 50mg/l, поради което първата е определена като 

екологична цел за посоченото тяло в актуализирания ПУРБ на ЗБР за периода 2016 – 

2021г.  

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR5/P05_13_Prilojenie 5.3.1 OFHP_SWB_ZZPBV.xlsx
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5.3.1.3 Актуализация на екологичните цели за повърхностни 

водни тела, които са чувствителни зони  

 РДВ не изисква определяне на специфични цели за повърхностните водни тела, които 

са чувствителни зони. Целите за опазване на околната среда за тях са постигане или 

запазване на доброто екологично състояние за съответния тип водно тяло. 

5.3.1.4 Актуализация на екологичните цели за повърхностни 

водни тела, които са зони, определени или обявени за опазване на 

местообитания и биологични видове, в които поддържането или 

подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното 

опазване. Това са следните зони: 

� защитени територии, по смисъла на чл. 3 и на основание чл. 39 от Закона за 

защитените територии, обявени със Заповеди на Министъра на околната среда; 

� защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000: 

• защитените зони за птици; 

• защитените зони за местообитания и видове 

Разпоредбите на чл. 119б от ЗВ дават възможност да бъдат определени 

специфични изисквания към състоянието на водите, попадащи в обхвата на  

защитените зони и защитени територии. Тези специфични изисквания се постигат 

и/или поддържат според: 

� заповедта за обявяването, издадена по реда на Закона за защитените територии 

или Закона за биологичното разнообразие;  

� влязъл в сила план за управление на защитена територия или защитена зона; 

� влязъл в сила план за действие за растителен или животински вид. 

 

 За определяне на конкретна специфична екологична цел e необходимо 

идентифициране на параметрите, свързани с води и техните стойности, постигането на 

които определят благоприятно природозащитното състояние (БПС). Това са част от 

параметрите от Критерий 3 и Критерий 4 от Методологията за определяне на БПС. 

Методологията за определяне на БПС за всеки вид се съдържа в докладите за видове и 

природни местообитания, публикувани в Информационната система за защитените 

зони по екологичната мрежа Натура 2000.  

 

В резултат на Проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I", по приоритетна ос 3 на Оперативната 

програма „Околна среда 2007 – 2013г.“ е определено точното местоположение  на 

местообитанията в  зоните по Натура 2000, попадащи на територията на ЗБР и предстои 

да бъде финализиран техния природозащитен статус, както и да бъдат определени 

количествени параметри с конкретни числови стойности, свързани с води.  

 

За тези зони, свързани с местообитанията, както и за защитените зони за птици и за 

защитените територии в обхвата на ЗБР, не са определяни специфични екологични 

цели, поради следните мотиви: 
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• в издадените заповеди за обявяване, свързани с водозависими местообитания и 

видове не са определяни стойности за БПС (регистър на защитените територии и 

зони е наличен на интернет страницата на ИАОС ); 

• в докладите за водозависимите видове и природни местообитания за 

параметрите, свързани с води все още не са определени стойности, постигането 

на които определят БПС;  

• в наличните планове за управление са определяни цели, които имат отношение 

към състоянието/опазването на водите, но не са идентифицирани показателите, 

свързани с води и техните стойности за постигането на БПС.  

 

Тъй като към момента липсват конкретни стойности на параметрите, 

постигането на които определя добър БПС в зоните за защита, не може да бъде 

приложен изцяло разработения подход. Специфични екологични цели могат да бъдат 

определени след определяне на стойности на параметрите от БПС, свързани с води или 

разработване на планове за управление на ЗЗ (за местообитания и видове) от Натура 

2000.  

 

След приключване на определянето на природозащитното състояние на 

местообитания и видове, и определяне на стойностите на параметрите, предстои също 

да се извърши анализ кои стойности на тези параметри са по-строги от изискванията на 

Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води за добро състояние на 

водите, за да се определят целите за опазване на околната среда на тези зони.  

 

На този етап регламентираните в ЗВ цели за опазване на околната среда, т.е. 

постигане на добро състояние на повърхностните води, се приемат като цели за 

опазване на водите в защитените територии и защитените зони, обявени за опазване на 

водозависими видове и местообитания.  

 

Определените цели за опазване на околната среда на защитени територии и зони, 

с водозависими местообитания и биологични видове са представени в Приложение 

5.3.1.4.а, Приложение 5.3.1.4.б и Приложение 5.3.1.4.в. За някои зони и територии са 

представени и целите, съгласно наличните планове за управление.  

  

http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR5/P05_14_Prilojenie 5.3.1.4.a Celi_ZT_Vodozavisimi.xlsx
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR5/P05_15_Prilojenie 5.3.1.4.b Celi_ZZ_Direktiva_habitati.xlsx
http://www.wabd.bg/docs/plans/purb1621/PrR5/P05_16_Prilojenie 5.3.1.4.v Celi_ZZ_Direktivata za ptici.xlsx
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5.3.2. Актуализация на целите за опазване на околната среда на 

зоните за защита на подземните води: 

� Актуализация на екологичните цели за подземни водни тела, които 

са зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване (ПБВ): 

Актуализацията на екологичните цели на зоните за защита на водите, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води е извършена след 

направена оценка на химичното състоянието в съответствие с изискванията на Наредба 

№ 1 от 10 октомври 2007 г.
63

 за проучване, ползване и опазване на подземни води и 

Наредба № 9 от 16.03.2001г
64

. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели. 

Определянето на целите за подземните водни тела, които са зони за защита на 

водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) е извършено по  

утвърден подход цитиран по-горе за определяне/актуализиране на зоните за защита на 

водите и техните екологични цели, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за водите. 

Екологичната цел за зоните за защита на подземни води, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване се формулира по отношение на основни физико-

химични показатели и специфични параметри.  

Направената оценка показва, че всички 34 бр. зони за защита на подземни води,  

предназначени за ПБВ са оценени в добро състояние. Екологичната цел за тях е 

поддържане и предотвратяване влошаване на състоянието на подземните води за пиене 

(Приложение 5.3.2).  

5.4. Оценка на степента на изпълнение на целите от ПУРБ (2010-2015г.) и 

анализ на причините за непостигането им 

Оценката на степента на изпълнение на целите от ПУРБ (2010-2015г.) и анализ 

на причините за непостигането им е направена съгласно  чл. 159 ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 

156е от Закона за водите. 

Извършена е съпоставка на състоянието на водните тела към  2009г. и към 2015г. 

В ПУРБ (2010-2015г.) са разписани два вида цели за повърхностните водни тела: 

� водни тела, които към 2009г. са оценени най-малко в „добро” състояние 

имат заложена цел „запазване, поддържане и невлошаване” на това 

състояние. Според ползваната класификационна система това са 

повърхностните водни тела, оценени в „добро” и „много добро” 

състояние. 

� водни тела, които към 2009г. са  оценени в по-лошо от „добро” състояние 

имат заложена цел „достигане на добро състояние”. Според ползваната 

                                                           
63

 http://www5.moew.government.bg/?page_id=24252 
64 http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/Legislation/Naredbi/vodi/Naredba_9.pdf 
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класификационна система това са повърхностните водни тела оценени в 

„умерено”, „незадоволително” и „лошо” състояние. 

В периода на изпълнение на ПУРБ 2010 – 2015г се извършват важни нормативни 

и методологични промени в дейностите по управление на водите, които затрудняват 

оценката на степента на изпълнение на целите от първия план и анализа на причините 

за непостигането им, а именно: 

� променени са типа, броят и границите на повърхностните водни тела в ЗБР; 

� обособени са повърхностни водни тела, предназначени за питейно-битови 

цели. Общия брой на повърхностните водни тела в ЗБР нараства от 132 на 

183. От тях 63 броя са повърхностните водни тела, които са зони за защита 

на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Тази дейност 

е  представена в Раздел 1; 

� влиза в сила Наредба №Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните 

води, включваща разработени пет-степненни типово-специфични 

класификационни системи за оценка на екологично състояние на 

повърхностни води.  

Новите класификационни системи се различават и не съответстват на 

използваната класификационна система за оценка на екологичното 

състояние в ПУРБ 2010-2015г. на ЗБР. Не може да се извърши 

съпоставимост на състоянието на повърхностните водни тела в двата 

периода;  

� след 2010г. са разработени и се прилагат методи на пробовземане и анализ 

на повечето БЕК – фитобентос, риби, макрофити. Те са използвани при 

оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела за ПУРБ 

2016 – 2021г. В периода на разработване на ПУРБ 2010-2015г. единствения 

БЕК, който е бил използван за оценка на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела от категория „река” е макрозообентос, а при 

оценка на екологичното състояние на водните тела от категория „езеро” е 

използван само БЕК  фитопланктон, т.е. оценката на състоянието на 

повърхностните водни тела в периода на изготвяне на ПУРБ 2010-2015г. е с 

ниска степен на достоверност; 

� след 2010г. е въведен  национален списък на специфичните замърсители, с 

определени за тях СКОС (Приложение №7 към Наредба № Н-4/2012г.), 

какъвто не е бил използван при оценка на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела в ПУРБ 2010-2015г. на ЗБР.  

 

Посочените промени затрудняват оценката на степента на изпълнение на целите 

от ПУРБ 2010-2015г. на ЗБР и анализ на причините за непостигането им. Не може да се 

правят категорични заключения и оценки за постигане или непостигане на дадена 

екологична цел (при установени положителни или отрицателни промени в състоянието 

на водните тела през 2015г. спрямо 2009г.), тъй като е възможно тази промяна да не е в 

резултат на обективно изменение на състоянието на водното тяло, а да се дължи на 

някоя от следните причини: 
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− наличие на допълнителна информация от мониторинг на повече 

качествени елементи към периода на актуализиране на ПУРБ 2016 – 

2021г., каквато не е била налична през 2009 г., което повишава 

достоверността на оценката на състоянието към 2015г.; 

− промяна в числовите критерии за ”добро състояние”, дължащо се на 

промяната в ползваните класификационни системи в двата периода на 

разработване на ПУРБ и обективната невъзможност да се съпоставят два 

съответни класа състояние в двете класификационни системи; 

− повърхностните водни тела, обособени като ЗЗВ ПБВ не са били 

определени в ПУРБ 2010-2015г. на ЗБР и до настоящия момент за тях не 

са били разписвани екологични цели; 

− за целите на актуализирания ПУРБ 2016 – 2021г. е направено 

преразглеждане на броя на СМВТ в ЗБР, което променя начина на 

определяне на  състоянието и начина на определяне на целите за 

съответното водно тяло; 

− формулиране на неподходящи цели и изключения от целите за 

повърхностните водни тела в ПУРБ 2010-2015г. на ЗБР поради липса на 

експертен опит и липса на разработени методологични подходи в периода 

на разработване на първия ПУРБ на ЗБР. 

5.4.1. Изпълнение на целите за опазване на околната среда по 

отношение на екологичното състояние 

Изпълнение на цели „запазване на отлично или добро екологично 

състояние/потенциал от ПУРБ 2010 – 2015г: 

За 64 повърхностни водни тела от категории „река” и „приравнени към река” в 

ПУРБ 2010-2015 на ЗБР са определени екологични цели „запазване на отлично или 

добро екологично състояние/потенциал”. На тях в ПУРБ 2016 – 2021г. съответстват 77 

водни тела (поради обособяване на водни тела, които са ЗЗ ПБВ). Изпълнението на 

заложените цели по отношение на екологичното състояние за тези актуализирани 77 

водни тела е следното:  

� изпълнили екологичните цели са 30 ВТ – оценени в актуализирания 

ПУРБ в „добро” състояние/потенциал; 

� не може да се направи оценка на изпълнението на екологичните цели  за 

18 ВТ. При тези ВТ се наблюдава „условно” влошаване на екологичното 

състояние/потенциал през 2015г. спрямо 2009г. Това влошаване е 

нееднозначно, поради невъзможността да се сравнят двете 

класификационни системи за оценка на състоянието от двата периода на 

разработване на ПУРБ и да се оцени  обективно посоката на промяна на 

екологичното състояние. 

� 25 водни тела, които са обособени като ЗЗВ ПБВ,  са оценени в добро 

състояние спрямо целта на зоната; 

� 4 повърхностни водни тела са оценени в „неизвестно” състояние. 
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Изпълнение на цели „достигане на добро екологично състояние/потенциал” 

от ПУРБ 2010 – 2015г: 

За 68 повърхностни водни тела от категории „река” и „приравнени към река” в 

ПУРБ 2010-2015 на ЗБР са определени екологични цели „достигане на добро 

екологично състояние/потенциал”. На тях ПУРБ 2016 – 2021г. съответстват 106 водни 

тела (поради обособяване на водни тела, които са ЗЗ ПБВ). Изпълнението на 

заложените цели по отношение на екологичното състояние на тези актуализирани 106 

повърхностни водни тела е следното:  

� изпълнили екологичните цели са 21 ВТ – оценени в актуализирания 

ПУРБ в „добро” състояние/потенциал; 

� непостигане на екологичните цели  е установено при 46 ВТ. При тях се 

наблюдава „условно”  влошаване на екологичното състояние/потенциал 

през 2015г. спрямо 2009г. Това влошаване е нееднозначно, поради 

невъзможността да се сравнят двете класификационни системи за оценка 

на състоянието от двата периода на разработване на ПУРБ и да се оцени  

обективно посоката на промяна на екологичното състояние; 

� 38 водни тела, които са обособени като ЗЗВ ПБВ,  са оценени в добро 

състояние спрямо целта на зоната; 

� едно повърхностно водно тяло е оценено в „неизвестно” състояние. 

5.4.2. Изпълнение на целите за опазване на по отношение на 

химичното състояние 

Изпълнение на цели „запазване на добро химично състояние” от ПУРБ 2010 

– 2015г: 

В ПУРБ 2010 – 2015г. не са формулирани конкретни цели за опазване на 

околната среда по отношение на химичното състояние на повърхностните водни тела.  

Тази цел се съдържа индиректно в определената обща екологична цел за всяко тяло - 

„достигане или запазване на добро състояние”, където са включени едновременно и 

доброто екологично, и доброто химично състояние. 

В ПУРБ 2010-2015 от общо 132 повърхностни водни тела 90 повърхностни 

водни тела са определени в „добро” химично състояние. На тях в ПУРБ 2016 – 2021г. 

съответстват 126  водни тела (поради обособяване на водни тела, които са ЗЗ ПБВ). 

Изпълнението на заложените цели по отношение на химичното състояние на тези 

актуализирани 126 водни тела е следното:  

� изпълнили екологичните цели са 15 ВТ – оценени в актуализирания 

ПУРБ в „добро” химично състояние; 

� непостигане на целите за добро химично състояние е установено при 3 

ВТ – при тях са установени превишения на СГС СКОС за някои 

приоритетни вещества – олово, кадмий, никел;   

� 44 водни тела, които са обособени като ЗЗВ ПБВ, са оценени в добро 

състояние спрямо целта на зоната; 

� 64 повърхностни водни тела са оценени в „неизвестно” химично 

състояние. 
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Изпълнение на цели  „достигане  на добро химично състояние” от ПУРБ 

2010 – 2015г.: 

В ПУРБ 2010-2015 от общо 132 повърхностни водни тела 42 повърхностни 

водни тела са определени в „неизвестно” химично състояние. На тях в ПУРБ 2016 – 

2021г. съответстват 57  водни тела (поради обособяване на водни тела, които са ЗЗ 

ПБВ). Изпълнението на заложените цели по отношение на химичното  състояние на 

тези актуализирани 57 водни тела е следното:  

� изпълнили екологичните цели са 4 ВТ – оценени в актуализирания ПУРБ 

в „добро” химично състояние; 

� 19 водни тела, които са обособени като ЗЗВ ПБВ,  са оценени в 

неизвестно химично състояние; 

� 34 повърхностни водни тела са оценени в „неизвестно” химично 

състояние. 

 

Големият брой на повърхностните водни тела, които са определени в 

„неизвестно” химично състояние  през 2015г. - 117 водни тела (64 %) се дължи  на 

следните причини: 

� в програмите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните 

води за ЗБР в периода на ПУРБ (2010-2015г.), е планиран анализ на 

всички 33(+8) приоритетни вещества. В разглеждания период за 6 от тези 

приоритетни вещества не са разработени и внедрени методики за 

лабораторен анализ и за тези вещества няма данни от проведен 

мониторинг. Непроведеният мониторинг на тези шест вещества не 

позволява водните тела, в които е провеждан мониторинг за останалите 

27 вещества, да бъдат оценени в „добро химично” състояние.  

� резултатите от анализа на някои от останалите 27 приоритетни вещества 

не могат да се ползват при оценката на химичното състояние поради това, 

че използваният аналитичен метод не покрива изискването на Директива 

2009/90/ЕO относно границата на количествено определяне на метода и 

неопределеността; 

� в част от новообособените повърхностни водни тела липсват данни за 

мониторинг на приоритетни вещества. 
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