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Басейнова дирекция за управление на 

водите в Черноморски район 

 Създадена е със заповед РД - 27 

от 17.01.2002 год. на Министъра на 

околната среда и водите, в съответствие 

с изискванията на Директива 60/2000 

на Европейския съюз и националното 

законодателство. 

 

•  обхваща територия от  16  568 км2            

(15 % от сухоземната територия на 

Република България) 

• 6 358 км2 акватория на Черно море  

(100 % от териториалното море) 

•  378 км дължина на морската брегова 

ивица. 



Басейнова дирекция за управление на 

водите в Черноморски район  

Цели и задачи 

 Интегрирано управление на водите на басейнов принцип 

 

 Постигане на “добро състояние на водите”  до 2015 год. 

 

 Активен диалог с обществеността, заинтересованите 
страни и научната общност. 



Ролята на управлението на водите при 

адаптирането към климатичните промени 

 Изготвен План за управление на водите в Черноморски басейнов район (ПУРБ), 
утвърден от Министъра на околната среда и водите – 22 март 2010 г. Планът 
включва Програма от мерки за постигане на целите, в т.ч. намаляване последиците 
от изменението на климата; 

 

 Изготвяне на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) – 2015 г. 

 Планът ще включва предварителна оценка на риска и заплахата от наводнения, 
цели за ограничаване на вероятността от наводнения и намаляване потенциалните 
неблагоприятни последици от тях, както и мерки за постигане на целите; 

 

 Изготвяне на морска стратегия – 2015 г.  

 Стратегията ще включва цели и мерки за защита на морската среда, отчитайки 
въздействието на климатичните промени и развитието в науката и технологиите. 



Мерки в ПУРБ за намаляване на ефекта от 

измененията на климата 

• Ремонт и реконструкция на водоснабдителни обекти и  

  водопроводна мрежа 

• Прилагане на водоспестяващи техники и технологии за 

напояване 

• Обновяване и доизграждане на напоителните системи 

• Поддържане на язовири и възстановяване на първоначалния 

обем на язовирите с цел съхраняване на водни количества 

• Мерки за съхраняване и опазване на минералните води 

• Обезсоляващи инсталации на морски води с цел използването 

им за питейни нужди 

• Контрол на водовземанията 

• Контрол на изпускането на води от ХТС  

• Стопанисване горите  и залесяване на голите площи във 

вододайната зона на язовирите 

Цел: Намаляване последиците от засушаването 

800 млн. евро 



Цел: Намаляване последиците от наводненията 

 
• Почистване на речните корита; 

• Поддържане на съществуващи корекции и още 3 типа мерки 

• Бракуване и премахване на бентови съоръжения 

• контрол и ограничаване добива на инертни материали от 

речните корита 

• Укрепване на свлачища и бреговата ивица на Черно море 

• Възстановяване и поддържане на потенциално опасни язовири 

и 500-метров участък след тях 

 

  

40 млн. евро 

Мерки в ПУРБ за намаляване на 

ефекта от измененията на климата 



План за управление на риска от 

наводнения (ПУРН) 

I етап:      Предварителна оценка на риска от наводнения – юни 2011 г. 

II етап:    Карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск 

                от наводнения – юни 2013 г. 

III етап:   План за управление на риска от наводнения - декември 2014 г.  

Срок за изпълнение: 

Включва цели и мерки за: 

• Предотвратяване на наводненията; 

• Защита от наводнения; 

• Увеличаване на подготвеността за наводнение, включително прогнози за 

наводнение; 

• Изграждане на система за ранно предупреждение; 

• Контролирано наводняване на определени райони в случай на наводнение,  

• Насърчаване на практики за устойчиво земеползване; 

• Подобряване задържането на води. 



Морски стратегически план 
Срок за изпълнение: 

I етап:     Извършване на първоначална оценка на състоянието на околната среда на    

               морските води – юли 2012 г. 

II етап:   Разработване на чернова на програмата от мерки и публичното й обявяване –  

           декември 2013 г. 

III етап:  Разработване и изпълнение на програми за мониторинг – юли 2014 г. 

IV етап:   Разработване на програма от мерки с включен план за действие, времеви график и 

                необходими финансови средства  – декември 2014 г. 

V етап:    Въвеждане в действие на програмата от мерки – декември 2015 г. 

Включва цели и мерки за: 

• Защита и съхранение на морската околна среда на база 

на екосистемен подход; 

• Предотвратяване и намаляване на замърсяванията, с цел 

опазване на морските екосистеми; 

• Определяне на морски защитени територии, с цел 

опазване на местообитания и биологични видове;  

• Използване на научни изследвания и технологии за 

опазването ресурса на Черно море и предизвикване на 

обрат в деградацията на морската околната среда. 

 



Предложения за решаване на проблемите 

 

 Интегриране и съгласуване между отделните политики, споразумения и 

мерки с цел смекчаване и адаптиране към климатичните промени; 

 Прилагане на гъвкави и адаптивни мерки с отчитане на достиженията на 

науката и технологиите;  

 Прилагане на мерки за намаляване на риска и извличане на ползи от 

климатичните промени; 

 Въвеждане на стимули за ефективно използване на ресурсите за 

адаптиране към климатичните промени. 

 

    “Трябва ни нов начин на мислене за решаване на проблемите, 

които ние сме създали от стария начин на мислене“ (А. Айнщайн) 

 

! 



 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!         

   


