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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ АБРЕВИАТУРИ 

 

 

  

БВП Брутен вътрешен продукт  

БД Басейнова дирекция за управление на водите 

ВиК Водоснабдяване и канализация  

ДБ Държавен бюджет 

ДВ Държавен вестник  

Е.ж.  Еквивалентни жители 

ЕК Европейска комисия  

ЕС Европейски съюз 

МОСВ Министерство на околната среда и водите  

МЗ Министерство на здравеопазването 

НОИ Национален осигурителен институт 

НСИ Национален статистически институт  

НФООС Национален фонд за опазване на околната среда  

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда  

РИОСВ Регионални инспекции по околна среда и води  

ЦСТУ Централна станция за третиране на утайки  
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Въведение 
България е сред страните от Централна и Източна Европа, кандидатки 
за членство в Европейския съюз. В тази връзка една от основните и 
приоритетни задачи на българското правителство е да се постигне 
съответствие с различните Директиви на ЕС във възможно най-кратки 
срокове. В началото на 2001 г. България депозира в ЕК официална 
позиция за преговори за членство в ЕС, в т.ч.по глава 22 “Околна среда” 
No. CONF 13/01. Тази позиция обхваща законодателството, прието от 
Европейския съюз и влязло в сила до 31.12.1999 година. 
През 2002 г. България депозира позиции за преговори по 
законодателството на ЕС, прието през 2000 и 2001 година. 
Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще 
стане  пълноправен член на Европейския съюз към 01.01.2007 година. 
 

1. Изисквания на Директива 91/271/ЕС, относно пречистване на 
отпадъчни води от населени места от 21 септември 1991 
година 
През последните три десетилетия ЕС разработи серия директиви с цел 
опазване и подобряване на околната среда. Водите са една от най-
пълно регулираните области на европейското екологично 
законодателство.  
Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 23.10.2000 г. определя параметрите за постигане на 
устойчива политика в областта на водите. Екологичната цел на 
Директивата е да се постигне “добро състояние” на  всички подземни и 
повърхности води най-късно до 2010 година. Мерките за постигане на 
целта включват поставянето на норми на емисии и стандарти за 
качество. Една от Директивите, свързана с нормите на емисии, е 
Директива 91/271/ЕС, относно пречистване на отпадъчни води от 
населени места. 
Директивата цели опазването на повърхностите водни обекти на сушата 
и крайбрежните води като регулира  събирането, третирането и 
заустването на градски отпадъчни води и изхвърлянето на 
биоразградими вещества в промишлените отпадъчни води. 
Директивата поставя серия от изисквания по отношение на системите за 
събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчни води, както и 
свързаните с тях правни аспекти и срокове за прилагане. 
Директивата задължава страните членки да: 

• Гарантират, че всички агломерации са обезпечени с канализационни 
системи за отпадъчни води от населени места в рамките на 
определени в директивата  срокове; 

• Гарантират, че отпадъчни води от населените места, постъпващи в 
канализационните системи, трябва, преди заустване, да бъдат 
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предмет на вторично пречистване или на еквивалентно пречистване в 
рамките на определени от директивата срокове;  

• Да определят чувствителните и по-малко чувствителните зони, 
според критериите, формулирани в Анекс II на Директивата и тяхното 
преразглеждане в интервали не по-големи от 4 години; 

• Гарантират, че отпадъчните води от населени места с над 10 000 
е.ж., постъпващи в канализационните системи, трябва преди 
заустване в чувствителни зони да бъдат предмет на по-строго 
третиране; 

• Гарантират, че пречиствателните станции за отпадъчни води от 
населени места са проектирани, изградени, работещи и поддържани 
за да осигуряват ефективна работа в съответствие с всички обичайни 
местни климатични условия;  

• Гарантират, че заустването на промишлени отпадъчни води в 
канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни 
води от населени места е обект на нормативни разпоредби и/или 
разрешителен режим от компетентен орган или институция. 

• Компетентните органи или институции трябва да гарантират, че 
отвеждането на отпадъчните води от пречиствателните станции за 
отпадъчни води от населени места е обект на нормативни 
разпоредби и/или разрешителен режим; 

• Гарантират, че биоразградимите вещества в отпадъчните води от 
предприятия, определени в Директивата, които не постъпват в 
пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места, преди 
заустването им във водоприемниците, трябва да са в съответствие с 
условията, посочени в нормативната уредба и/или определеното 
разрешително; да определят изисквания, към съответния промишлен 
отрасъл, отнасящи се за заустването на такива отпадъчни води; 

• Да гарантират че, изхвърлянето на утайки в повърхностните води от 
плавателни съдове, от тръбопроводи или по други начини ще бъде 
постепенно ограничено; 

• Да гарантират, че използването на утайките от канализационните 
системи е обект на нормативни разпоредби или разрешителни; 

• Да извършват мониторингов контрол на заустванията от 
пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места и 
директни зауствания; 

• Да гарантират, че на всеки две години съответните ведомства или 
органи ще публикуват доклади за ситуацията по отношение на 
заустването на отпадъчни води от населени места и утайки в техните 
области. 

• Да изготвят и приемат програма за изпълнението на Директивата и да 
предоставят на Комисията информация за програмата. 
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2. Изискан преходен период, съгласно преговорните позиции 
на Република България 
В своята официална позицията No. CONF 13/01 Република България 
поиска следните преходни периоди по Директива 91/271/ЕС: 

• относно изискванията за изграждане на канализационни системи и 
селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за населени 
места с над 10 000 еквивалентни жители - до 01.01.2011 г.; 

• относно изискванията за изграждане на канализационни системи и 
селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за населени 
места с над  2000 до 10000 еквивалентни жители - до 01.01.2015 г. 

На възможно най-ранен етап България започна проучване на 
изискванията на Директивата на ЕС и практиката на страните-членки за 
решаване на въпросите. Тези проучвания бяха инициирани, поради 
необходимостта от подготовка на позиции на България за преговори, 
транспониране на съответното европейско законодателство и подготовка 
за неговото прилагане. В редица проекти бе проучена ситуацията в 
страната и беше подготвено транспонирането на изискванията на 
директивата в националното законодателство, по-обширните от които са: 

- BUL – 108: Хармонизиране на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда; оценка на разходите за присъединяване и 
обучителни модули - Програма ФАР – DISAE, 1998 

- BUL – 110: Предоставяне на техническа помощ за хармонизиране 
на законодателството за водите в България, подобряване на 
административния капацитет и оценка на разходите - Програма 
ФАР – DISAE, 1999 

- BG-98/IB-EN-01/02 – Подпроект 5: Разработване на нормативна 
уредба в областта на заустване на отпадъчни води и емисионни 
норми, в т.ч. по директива 91/271/ЕС – Програма ФАР –“Туининг” 

- “България – предизвикателствата за прилагане на европейското 
екологично законодателство” – Световна банка, 2001. 

Важен национален документ е приетата през 1999 г. от Министерски 
съвет на Република България “Национална програма за 
приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за 
отпадъчни води за населени места с над 10 000 еквивалентни 
жители”. Тази инвестиционна програма идентифицира необходимите 
градски пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с 
над 10 000 е.ж. Планирано е, както изграждане на нови, така и 
реконструкция и модернизация на действащи пречиствателни станции. 
В резултат на анализите и изводите от тези проучвания се 
формулираха следните основни причини за поискания преходен 
период по директивата:  
- изключително високите инвестиционни разходи за прилагане;  
- необходимото технологично време за изграждане на 
съоръженията. 
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3. Описание на текущото състояние 
3.1. Законодателство, транспониращо изискванията на 
Директива 91/271/ЕС  
През 1999 г. Правителството на България, с Решение от 20 април 1999 
г., прие амбициозна Национална програма за приемане достиженията на 
правото на ЕС, включително раздел “околна среда”. Ежегодно тази 
програма се актуализира в съответствие с осъществения напредък и с 
новоприетото европейско законодателство. В съответствие с графика се 
приема, допълва и изменя законодателството и в раздела “Качество на 
водите”. 
В националното законодателство, общите принципи на политиката на 
Европейския съюз в областта на  водите, са въведени чрез Закон за 
водите (ДВ, бр. 67/1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. и доп.  ДВ бр. 
87/2000 г.). Със Закона за водите се въвежда принципът на интегрирано 
управление на водите на речно-басейнов принцип. Регламентира се 
разработването на планове за управление на речните басейни и на 
програми за намаляване и елиминиране на замърсяването на водни 
обекти. Определят се основните правила за функциониране на 
националната системата за мониторинг на водите. За големите 
предприятия се предвижда извършването на собствен мониторинг с 
периодични проверки от държавните институции. Въвежда се 
разрешителния режим за водоползване и за ползване на водни 
обекти, в т.ч. за заустване на отпадъчни води от канализационни 
системи на населени места като основен инструмент за регулиране на 
ползването на водните ресурси и опазване на водите от замърсяване.  
С Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо 
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 
зауствани във водни обекти (ДВ, бр.97 от 2000 г.) се транспонират 
изискванията на Директива 91/271/ЕС, посочени по-горе. Наредбата е на 
министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването, 
министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра 
на икономиката.  
С Наредбата се въвеждат: 

• Изискването за обезпечаване с канализационни системи за 
отпадъчни води от населени места в рамките на определени срокове; 

• Изискването към отпадъчни води от населените места, постъпващи в 
канализационните системи, преди заустване, да бъдат предмет на 
вторично пречистване или на еквивалентно пречистване в рамките на 
определени от директивата срокове;  

• Задължението за определяне на чувствителните и по-малко 
чувствителните зони според критериите, формулирани в Приложение 
към Наредбата и тяхното преразглеждане в интервали не по-големи 
от 4 години; 
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• Емисионни норми за отпадъчните води, зауствани от селищни 
пречиствателни станции за отпадъчни води, в т.ч. диференцирано за 
случаите при заустване на отпадъчните води в чувствителни зони; 

• Изисквания към канализационните мрежи на населените места; 

• Емисионни норми за заустваните отпадъчни води от предприятия от 
определени промишлени сектори,  съгласно директивата; 

• Изискване утайките от селищните пречиствателни станции за 
отпадъчни води да се третират в съответствие със Закона за 
ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху 
околната среда;  

• Транспонирани са напълно процедурите и техническите изисквания 
за  осъществяване на мониторинг на заустваните отпадъчни води.  

В допълнение следните български нормативни актове транспонират 
някои от изискванията на Директива 91/271/ЕС и на други специфични 
директиви от раздел “Качество на водите”, които са свързани с 
изпълнението на Директива 91/271/ЕС: 
Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на 
производствени отпадъчни води в канализационните системи на 
населените места (ДВ, бр. 98/2000 г.) на министъра на околната 
среда и водите, министъра на регионалното развитие и 
благоустройството и министъра на здравеопазването. Съгласно 
тази Наредба при заустването на отпадъчни води в канализационните 
системи на населените места следва да се прилагат определените с 
тази Наредба и с Наредба № 6 емисионни норми по отношение на 
опасни вещества от Списък 1 на Директива 76/464/ЕС.   
Индивидуалните емисионни стандарти се определят за всеки конкретен 
случай съобразно капацитета и натоварването на селищната 
пречиствателна станция за отпадъчни води и състоянието и целите за 
качество на водоприемника.  
Условията и емисионните стандарти за заустване на отпадъчни води в 
канализационните системи и селищните пречиствателни станции за 
отпадъчни води се определят чрез разрешение, вписано в договор 
между предприятието, заустващо отпадъчни води в канализацията и от 
друга страна - организацията, експлоатираща канализационните системи 
и селищната пречиствателна станция за отпадъчни води /ВиК 
дружествата/. 
Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за 
заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на 
индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници 
на замърсяване (ДВ, бр. 66/2001 г.) 
С Наредбата се детайлизира Закона за водите относно процедурата за 
издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води, в т.ч. от 
канализационни системи от населени места; регламентират се  
правилата за определяне на индивидуалните емисионни ограничения в 
разрешителните като се отчита спецификата на водоприемника, в който 
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се заустват отпадъчните води, в т.ч. изискванията на следващите четири 
наредби. 
Наредба № 4 от 20.10.2002 г. на министъра на околната среда 
изводите и министъра на здравеопазването за изискванията към 
качеството на води, предназначение за обитаване от риби и 
черупкови организми (ДВ, бр. 88/2000 г.)  
Наредба № 8 от 25.01.2001 г. на министъра на околната среда и 
водите,  на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството и министъра на здравеопазването за 
качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 10 от 2002 г.) 
Наредба № 11 от 25.02.2002 г. на министъра на здравеопазването 
и на министъра на околната среда и водите за качествата на 
водите за къпане (ДВ, бр.25 от 2002 г.). 
Наредба № 12 от 18.06.2002 г. на министъра на околната среда и 
водите, министъра на здравеопазването и министъра на 
регионалното развитие и благоустройството за качествените 
изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно - 
битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63/2002 г.)  
С тези Наредби се транспонират изискванията за целите за качеството 
на повърхностните води (имисионни норми) в зависимост от тяхното 
предназначение и сроковете за постигането им.  Тези изисквания се 
отчитат при определяне на индивидуалните емисионни ограничения в 
разрешителните за заустване на отпадъчни води, в т.ч. от 
канализационните системи на населените места. 
Наредба № 5 от 8.11.2000 г. за реда и начина за създаване на 
мрежите и за дейността на националната система за 
мониторинг на водите (ДВ, бр. 95/2000 г.) 
С Наредбата се регламентират извършването на мониторинг на 
повърхностните и подземните води, изграждането на Националната 
система за мониторинг на водите, изискванията за провеждане на 
собствен мониторинг от източниците на заустване на отпадъчни води, в 
т.ч. мониторинг на качеството на повърхностните и подземните води 
относно съдържанието на опасни вещества по Наредба № 6 и 
мониторинг на заустваните отпадъчни води, съдържащи такива 
вещества. 
Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците 
върху околната среда и Наредба за изисквания за опазване на 
почвите при употреба на утайки от пречистването на 
отпадъчни води 
Със Закона се въвежда разрешителен режим за дейности по третиране 
на отпадъци, в т.ч. утайките от ПСОВ, които са отпадъци. С Наредбата 
са регламентирани условията и реда за употреба на утайки в 
земеделието, така че да не се допуска замърсяване на околната среда. 
Употребата на утайки от ПСОВ се допуска чрез разрешение на органите 
на Министерството на земеделието и горите и Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ).  
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Със Закона за опазване на околната среда се регламентира 
задължението на Министерство на околната среда и водите да 
разработва и публикува годишен доклад за състоянието на околната 
среда, който се одобрява от Парламента. В тези доклади се включва 
подробна информация за отпадъчните води, зауствани от 
канализационните системи на населените места и от промишления 
сектор. 
За целите на изпълнението изискванията на директивите, Министерският 
съвет на Република България прие на 1.7.1999 г. “Национална 
програма за приоритетно изграждане на градски 
пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с 
над 10 000 еквивалентни жители”. Тази инвестиционна програма 
идентифицира необходимите градски пречиствателни станции за 
отпадъчни води за населени места с над 10 000 е.ж. Планирано е, както 
изграждане на нови, така и реконструкция и модернизация на действащи 
пречиствателни станции, както следва: 

• 81 нови пречиствателни станции за отпадъчни води; 

• 23 пречиствателни станции – за реконструкция и модернизация. 

• От предвидените, като приоритетни общо 104 обекта, за изграждане 
или реконструкция  до 2007 г. са предвидени 36. 

В заключение може да се обобщи, че процесът на транспониране в 
националното законодателство на Директива 91/271/ЕС е 
приключил.  
 
3.2. Компетентни органи и отговорности 
Конкретните отговорности на различните институции в страната в 
областта на водите са определени в нормативните актове в областта 
на водите. 
Министерство на околната среда и водите е компетентният орган, 
отговорен за разработването на националната политика в областта на 
управление на водите в т.ч. разработване на законодателството, 
стратегии, програми, координация на международни проекти, подготовка на 
информацията и позицията за преговори за членство, разработване на 
механизми за регулиране на дейностите в обществения и частния сектор.  
Непосредствени компетенции на министъра на околната среда и 
водите, пряко свързани с прилагане на Директива 91/271/ЕС са: 
 а) разработване на законодателството на държавата в областта 
на опазването на водите, т.ч. от замърсяване с отпадъчни води от 
населените места; 
 б) утвърждаване на плановете за управление на речните басейни; 
 в) издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води от 
канализациите на населените места в Черно море, р. Дунав, и 
комплексни и значими язовири; 
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 г) разработване на национална програма за изграждане на 
пречиствателни станции за отпадъчни води; 
 д) подготовка на ежегоден доклад за състоянието на околната 
среда, в т.ч. на водите с цел информиране на обществеността; 
 е) програмиране, подготовка, координация и управление на 
проекти по ИСПА за прилагане на Директива 91/271/ЕС и програмиране 
и подготовка на проекти за Кохезионния фонд – околна среда. 
Басейновите дирекции за управление на водите (БД) са органи към 
МОСВ. Те са четири на брой в съответствие с определените със Закона 
за водите четири района за басейново управление на водите в България.  
Басейновите дирекции осъществяват следните основни функции, пряко 
свързани с прилагане на Директива 91/271/ЕС: 

• организират разработването на плановете за управление на 
съответния басейн; 

• издават разрешителните за заустване във водоприемниците на 
отпадъчни води от канализационните системи на населените места и от 
предприятията по компетентност; 

• осъществяват на басейново ниво дейностите за осигуряване на 
националната система за мониторинг на водите; 

• водят регистрите на издадените разрешителни за заустване на 
отпадъчни води  от канализационните системи на населените места; 

• контролират спазването на условията и изискванията на издадените 
разрешителни за заустване на отпадъчни води; замърсяването на 
водоприемниците; състоянието и експлоатацията на пречиствателните 
станции за отпадъчни води; 

• организират и ръководят събирането и контрола на резултатите от 
собствения мониторинг от предприятията; попълването и 
актуализирането на контролно-информационната система за 
състоянието на отпадъчни води, подпомагани от РИОСВ до пълното 
институционализиране на БД. 
Директорът на Изпълнителната агенция по околна среда организира 
и ръководи методически националната система за мониторинг на 
повърхностните води.  
Министърът на здравеопазването, респективно ХЕИ, контролира: 
• качествата на водите, предназначени за питейно-битови нужди; 

• качествата на водите, предназначени за къпане. 
До края на 2002 г., дейностите, които съгласно нормативната уредба, са 
от компетенциите на Дирекциите за басейново управление на водите се 
осъществяваха от РИОСВ. Причина за това е фактът, че в момента се 
институционализират басейновите дирекции. Тяхното функциониране 
започна в началото на 2002 г., но с минимален състав – по 5 бройки във 
всяка дирекция, поради липса на финансова обезпеченост. Със Закона 
за държавния бюджет на Р.България за 2003 г. се осигуриха ресурси за 
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стартиране нормалната дейност на басейновите дирекции. Очаква се до 
края на 2003 г. те да поемат пълноценно всичките си функции. 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
разработва държавната политика, свързана с дейностите по 
експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на 
водоснабдителни и канализационни системи на населените места – 
държавна собственост.  
Кметовете на общини са отговорни за изграждането, поддържането и 
правилната експлоатация на канализационните мрежи и селищните 
пречиствателни станции за отпадъчни води – общинска собственост. 

 
3.3. Процедура за издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води от канализационни системи на населени места  
Един от основните инструменти за постигане целите на Директива 
91/271/ЕС е издаването на разрешителни за заустване на отпадъчни 
води и контрол за спазване условията на тези разрешителни. 
Със Закона за водите и Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и 
определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 
източници на замърсяване е въведен разрешителен режим за всички 
зауствания във водни обекти на отпадъчни води, в.т. от населени 
места. 
Заявлението за издаване на разрешително за заустване във воден обект 
на отпадъчни води от обекти в процес на проектиране трябва да 
съдържа: 

• картен материал за региона в подходящ мащаб с нанесени обекта, 
водния обект, точките на заустване с географски координати, местата 
за собствен мониторинг, 

• данни за водния обект, място/места на заустването, местност, 
административно-териториална единица, код по единния 
класификатор на административно-териториалните и териториалните 
единици; 

• характеристика на обекта: 
а) вид на производството; 
б) проектен капацитет на предприятието; 
в) вид и количество на предвидените за използване суровини; 
г) предвиден брой на персонала и работни часове в денонощието; 
д) водопотребление, вкл. данни от разрешителното за водоползване или 
договор за предоставена водна услуга от водоснабдително дружество 
или сдружение; 
е) технология на производството и формиране на отпадъчните води по 
потоци; 
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• предвидена канализационна система и съоръжения към нея; 

• проектни данни за пречиствателната станция за отпадъчни води: 
а) проектно количество и състав на отпадъчните води на вход и изход 
пречиствателна станция; 
б) предлагана технология за пречистване на отпадъчните води по 
потоци, вкл. редукция на показателите в отделните стъпала на 
пречистване; 
в) количество и състав на отделени в пречиствателния процес отпадъци 
и утайки, предвиден метод за третирането им, както и предложения за 
тяхното обезвреждане или оползотворяване; 
г) срокове за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на 
пречиствателната станция по етапи; 
д) предложение за място/места и начин на заустване на отпадъчните 
води във водния обект; 

• количество и качество на заустваните отпадъчни води по потоци; 

• прогноза за предполагаемото въздействие върху водния обект в 
резултат на заустването на пречистените отпадъчни води с оглед 
ненарушаване на проектната категория на водите във водния обект; 

• план за собствен мониторинг на отпадъчните води преди заустването 
им във водния обект; 

• план за действие при аварийни ситуации, мерки и средства за 
предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни 
зауствания на замърсяващи вещества във водния обект. 

Искането за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води 
във воден обект от съществуващ обект освен горепосочените данни 
съдържа и: 

• информация за вида на канализационната система, която включва 
данни за преливниците при смесена канализационна система и 
дъждозадържателни резервоари, аварийните изпускатели при 
канализационните помпени станции и байпасните връзки при 
пречиствателните станции и съоръжения; 

• проектните и действителните данни за капацитета на предприятието 
и входните и изходните параметри на пречиствателните съоръжения; 

• информация за невъведени в експлоатация пречиствателни 
съоръжения от проектната технологична схема на пречиствателната 
станция; 

• план с мероприятия и срокове за намаляване на замърсяването на 
заустваните отпадъчни води и привеждане дейността на обекта в 
съответствие с нормативните изисквания в областта на водите. 

След анализ на информацията, постъпила със заявлението и след 
преминаване на процедурата на възражения от заинтересовани други 
лица, ако такива са подадени, компетентният орган отказва с мотиви 
издаване на разрешителното или разрешава заустването на отпадъчни 
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води. Разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностни 
водни обекти съдържа: 
 административно-институционални данни за обекта, собственика и 
ползвателя му; 

 данни от разрешителното за водоползване или договора за 
предоставена водна услуга от водоснабдително дружество или 
сдружение; 

 място/места на заустване във водния обект и проектната категория на 
водите във водния обект; 

 място/места за собствен мониторинг, честота на пробовземане и вид 
на пробата за всички показатели от индивидуалните емисионни 
ограничения; 

 условия за контрол и контролиращ орган; 
 индивидуални емисионни ограничения на всички характерни 
показатели на отпадъчните води по потоци и места на заустване; 

 други условия за заустването в зависимост от спецификата на обекта; 
 срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения; 
 срок за действие на разрешителното; 
 годишна такса за заустване на отпадъчни води, по тарифа, 
определена с акт на Министерския съвет (само за съществуващи 
обекти); 

 картен материал в подходящ мащаб с нанесени обекта, водния обект, 
местата на заустване с географски координати, местата за собствен 
мониторинг и контрол, както и пунктовете за наблюдение и контрол от 
националната система за мониторинг на водите; 

 други условия. 
Разрешителното за заустване на отпадъчни води се издава от МОСВ 
или басейновите дирекции, съгласно компетенциите им според Закона 
за водите. 
Органът, издал разрешителното, може да прекрати действието му след 
14-дневно предупреждение на титуляра на разрешителното при 
системно или опасно нарушаване на условията в разрешителното и при 
неизпълнение предписанията на контролиращия орган. 
На всеки три години се актуализират условията на издаденото 
разрешително, свързани с индивидуалните емисионни норми и други 
условия, отнасящи се до опазване на водите и водните обекти. 
При издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води се 
включват индивидуалните емисионни ограничения. Те не могат да бъдат 
по-малко строги от емисионните норми, регламентирани с Наредба № 6 
и могат да бъдат по-строги от емисионните норми с оглед достигане 
стойностите на показателите за проектната категория на водите във 
водния обект.  
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3.4. Отвеждане и пречистване на отпадъчните води от 
населените места и на промишлените отпадъчни води според 
Директивата (чл. 13)  
Описанието на текущото състояние се базира на информация от 
инвентаризацията на ПСОВ и канализационните мрежи на населените 
места, извършена от РИОСВ, на информация от НСИ, други данни от 
извършени проучвания и прогнози. Резултатите от анализа показват 
следното (виж също таблиците в Приложение 1):  
Общото количество на отпадъчните води, заустени във водните обекти е 
878555 хил.м3 за годината или 2407 хил.м3/ден. 
От обществената канализация са отведени 1478 хил.м3/д, от които 76% 
са преминали през селищни пречиствателни станции за отпадъчни води. 
От общото количество отпадъчни води, отвеждани от обществената 
канализация, 355 367 м3/д не се обработват. 1 122 663 м3/д преминават 
през ПСОВ, от които 31 315 м3/д са подложени на механично 
пречистване, а 1 081 838 м3/д - на биологично. 
Общо 66,8% от населението е включено към канализациите на 
населените места. В България функционират общо 62 ПСОВ. Тридесет и 
четири ПСОВ от тях са напълно завършени, функционират успешно и за 
тях не се предвижда разширение, реконструкция или модернизация. 
Около 35% от селищната канализационната мрежа трябва да бъде 
доизградена Останалите пречиствателни станции (28) също са в 
експлоатация, но за тях в момента се извършват или следва да се 
предприемат допълнителни мерки като разширение, реконструкция или 
модернизация. Една четвърт от прилежащата канализационна мрежа 
трябва да бъде доизградена. Според данни от последното преброяване, 
изградените пречиствателни станции обслужват 40% от населението, 
което превърнато в еквивалент жители се равнява на 5 297 360 е.ж. 
В 12 населени места е започнало строителството на селищна 
пречиствателна станция за отпадъчни води, но не е приключило все още 
и съответно, станцията не функционира. Населението, които ще бъде 
обслужвано от тези новоизградени пречиствателни станции, е малко над 
2% от цялото население на страната. Наред с довършването на ПСОВ, 
трябва да се доизгради и 35% от канализационната мрежа. 
Идентифицирани са също 19 населени места, които са включени в 
Националната програма за изграждане на ПСОВ, проектните документи 
на които са вече изготвени. За две от тях (Смолян и Балчик) предстои 
процедура по одобрение от страна на международни програми. 
Седемнадесет са с одобрено финансиране от международни програми 
(Програма ИСПА на ЕС, Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество 
и др.) или българското правителство (централно финансиране от ДБ или 
чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда-преди НФООС). След тяхното построяване, 
пречиствателните станции ще обслужват 775 916 жители, които изразени 
в еквивалент жители са 1 782 887. Около 80% от необходимата 
канализационна мрежа в тези населени места е изградена.  
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Идентифицирани са и останалите населени места в България, в които 
трябва да се изградят пречиствателна станции съгласно изискванията на 
Директива 91/271/ЕС, но за които има недостатъчни проучвания или 
няма проучвания.  
Тези населени места за разгледани в две групи: над 10 000 е.ж. и между 
2 000 и 10 000 е.ж., тъй като сроковете им за изграждане са различни.  
Всички населени места над 10 000 е.ж., в които трябва да се изгради 
ПСОВ, са 55. Реалното население, според последното преброяване от 
2001 г. е 1 151 278 жители, което превърнато в е.ж. е 1 730 960. Почти 
40% от канализационната мрежа предстои да се доизгради.  
В 283 населени места с е.ж. между 2 000 и 10 000 трябва да се построят 
селищни пречиствателни станции според изискванията на Директивата. 
Реалното население, което ще бъде обслужвано от канализационната 
система е 923 131 жители, което изразено в е.ж., представлява 1 107 
757. Степента на изграденост на канализационната мрежа в тези селища 
е много ниска – около 25%.  
По-долу, в графичен вид е представено процентното разпределение на 
населението, живеещо в селища с ПСОВ на различни етапи от тяхното 
изграждане.  

Население

51,2%

2,8%
12,5%

18,6%

14,9%

Изградени ГПСОВ ГПСОВ в строителство
С изготвени проекти Без изготвени проекти над 10 хил.е.ж.
Без изготвени проекти между 2 и 10 хил.е.ж.

 
От направеното обследване от РИОСВ се установи, че в обхвата на 
чл.13 от Директивата попадат малко на брой - 23 предприятия на 
територията на страната, посочени в Приложение 2. От тези 
предприятия 6 имат разрешителни за заустване на отпадъчни води, в 
процедура на издаване на разрешителни са 5, а без издадени 
разрешителни – 12.  
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3.5. Състояние на националната мрежа за мониторинг на 
повърхностните и отпадъчните води 
Повърхностни води 
Мониторингът и докладването за екологичното състояние (качеството) 
на повърхностните води е функция на МОСВ чрез Изпълнителната 
агенция по околна среда (ИАОС). ИАОС е Национален референтен за 
България в Европейската агенция по околна среда и отговаря за 
изпълнение на ангажиментите на страната за ежегодно предоставяне на 
надеждна и актуална информация за околната среда. Агенцията участва 
в дейността на Европейските тематични центрове, в т.ч “Води” и 
поддържа телематичен възел на Европейската мрежа за обем на 
информация “EIONET”. 
ИАОС методически ръководи провеждането на мониторинговата дейност 
за качеството на водите от РИОСВ. ИАОС анализира получените 
резултати от РИОСВ, обобщава данните и изработва тримесечни и 
годишни доклади за екологичното състояние на повърхностните води в 
страната, както и за състоянието на отпадъчните води. Тези доклади се 
съхраняват в библиотеката на МОСВ и са достъпни за обществеността. 
Регионалните инспекции за околна среда вземат проби, правят анализи 
и докладват данните на ИАОС. 
Пробите се вземат от широка мрежа от 253 пункта за наблюдение на 
повърхностни води, разположени равномерно на територията на 
страната в съответствие с критериите на Европейската агенция по 
околна среда на ЕС, а именно:  

• определяне влиянието на антропогенното въздействие по 
протежение на водоприемника чрез включване на фонови пунктове, 
отразяващи естественото състояние на качествата на водите на 
даден водосбор (10% от общия брой пунктове за дадена страна); 

• установяване товарите при провеждане на мониторинга на водите 
чрез включване на  количествените характеристики на водата; 

• определяне на  референтните пунктове на мрежата, равномерно 
разпределени върху територията на речния басейн (един пункт на 
всеки 1000 кm2); 

• включване на стоящите води (езера и язовири с площ на водната 
повърхност над 10 кm2); 

• определяне на трансграничния пренос чрез включване на 
трансгранични пунктове, разположени на трансграничните реки; 

• отделяне на контрола на източниците на замърсяване от контрола на 
имисиите. 

Част от Националната мрежа за мониторинг на повърхностните води - 
111 пункта са включени в Европейската мрежа за мониторинг на 
повърхностни води – EUROWATERNET - surface water.  
Отпадъчни води, зауствани във водопремниците 
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РИОСВ извършват мониторинг на качеството на отпадъчните води от 
точковите източници на замърсяване в процеса на извършване на 
регулярните инспекции и контрол за спазване изискванията на 
нормативната уредба в областта на водите, респ. на изискванията 
посочени в разрешителните за заустване на отпадъчни води 
Условията за провеждане на собствен мониторинг от източниците на 
отпадъчни води се регламентират в разрешителните за заустване на 
отпадъчните води. Във всички случаи за ПСОВ се изисква провеждане 
на собствен мониторинг и подаване на информация до компетентните 
органи 
 
3.6. Идентифициране на "чувствителни зони" по смисъла на 
Приложение 2 на Директивата 
За всички реки от Южна България, обхващащи два от четирите речни 
басейна в България се проведе проучване за наличието на 
“чувствителни” зони. Проучването се проведе в рамките на проект по 
Програма ФАР- Трансгранично сътрудничество България – Гърция 
“Проучване за идентификация на чувствителните зони за поречията на 
реките Места, Тунджа, Струма, Арда и Марица в съответствие с 
критериите на Директива 91/271/ЕС”. Резултатите от изследването са 
отразени в Приложенията на настоящата програма. 
Определянето на "чувствителните зони" за останалата територия на 
страната ще бъде извършено през 2003 г., ползвайки методите, опита и 
подходите, вече отработени при реализацията на този проект.  
 
3.7. Съществуващо състояние по отношение третиране на 
утайките от ПСОВ 
Количеството на утайките от селищните пречиствателни станции за 
отпадъчни води през 2000 г. е около 52259 тон/сухо вещество, от които 
18253 т/с.в. преминават през механично обезводняване, 27459 т. - са 
подадени на изсушителни полета, а 737 т. са използвани за 
селскостопански цели. 
Съгласно ЗОВВООС и Наредба за изискванията за опазване на почвите 
при употреба на утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите 
на земеделието (приета с ПМС № 262 от 6.12.2000 г.), изхвърлянето на 
утайки се извършва след оторизация. Също така, Наредбата съдържа и 
изисквания на съдържание на утайките, напр. тежки метали.  
В рамките на проект, финансиран по Regional Environmental 
Approximation Programme (REAP) Project, финансиран от Европейския 
съюз, бе изготвен проект на Национален план за управление на утайки 
от ГПСОВ, който представлява част от Националната програма за 
управление на отпадъците. Краткосрочните и дългосрочните цели, 
заложени в него са както следва: 
 

• Краткосрочни 
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- Разработване на план за управление на утайки от ГПСОВ като 
част от Националната програма за управление на дейностите по 
отпадъците съгласно изискванията на Директива 75/442/EЕC; 

- Оценка на капиталните разходи за депониране на утайките от 
ГПСОВ и определяне на финансови механизми и източници; 

- Подобряване на познанията на компетентните органи относно 
практиката по депониране на утайките от ГПСОВ и свързаните с 
това разрешения и инспекции. 

• Дългосрочни 
- Оползотворяване на утайки от ГПСОВ с минимален отрицателен 

ефект върху човешкото здраве и околната среда; 
- Създаване на подходяща инфраструктура от съоръжения за 

третиране и възможности за оползотворяване на утайките; 
- Допринасяне за пълно съответствие с Директива 75/442/EЕC. 

Планът е изграден на областен принцип за всяка от 28-те 
административни области в България: 

• Всяка ПСОВ в експлоатация, обслужваща не по-малко от общо 10 000 
е.ж., да бъде снабдена с утайково стопанство със съоръжения за 
механично обезводняване. Обезводнените утайки от тези станции да 
бъдат транспортирани директно на регионалното депо; 

• За всяка област се определя централна станция за третиране на 
утайки (ЦСТУ). В рамките на областта ПСОВ, обслужваща населено 
място с най-голям общ брой е.ж., се приема за ЦСТУ. ЦСТУ може да 
приема течни утайки, транспортирани от по-малките ПСОВ в 
областта; 

• ПСОВ в експлоатация, обслужващи по-малко от общо 10 000 е.ж., 
може да не се оборудват със съоръжение за механично 
обезводняване. Утайките ще се третират в ЦСТУ и оттам ще се 
депонират на депа за битови отпадъци; 

• ПСОВ за изграждане и пускане в експлоатация са синхронизирани с 
определените срокове в НПП за ПСОВ (правителствена политика); 

• След механично обезводняване като минимално предварително 
третиране, утайките се депонират на регионалното депо в рамките на 
областта. Операторите на депата се ръководят от принципите на 
добрата експлоатационна практика да минимизират рисковете, 
свързани с околната среда, при депонирането на утайките. 
Разглеждано от практическа гледна точка, това включва ежедневното 
запръстяване на отпадъците. За всяко населено място е прието 
средно разстояние 20 km от ПСОВ, оборудвана със съоръжения за 
обезводняване до регионалното депо. 

Разгледани са четири сценария за третиране и депониране на утайки, 
като всеки от тях разширява предходния и предполага прогресивно по-
интензивно предварително третиране на утайките. Разгледани са 
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възможностите за оползотворяване на утайките в краткосрочен и 
дългосрочен план. 
Изготвен е цялостен икономически/финансов модел за оценка на 
разходите и за сравнение на поносимостта от въвеждане на стратегиите 
на третиране на утайките и възможностите за оползотворяване. Оценени 
са наличните мощности в ПСОВ за третиране на утайките. 
С цел подобряване на знанията на компетентните органи по практиките 
за оползотворяване на утайките от ГПСОВ бяха проведени два 
семинара, свързани с третиране и оползотворяване на утайки и 
издаване на разрешения. 

 

4. Методологически подход 
За изготвяне на Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС се 
събра и обработи значителна по обем информация.  
Основният информационен масив се състои от предоставените от 
РИОСВ данни от инвентаризацията на състоянието на канализационната 
мрежа и наличието на ПСОВ в различните населени места на 
територията на района, обхванат от съответната инспекция. Общо 
подадената и обработена информация е за 562 самостоятелни населени 
места и агломерации (там където има възможност за построяването на 
обща ПСОВ за повече от едно населено място). Информационният 
масив съдържа данни за всяко населено място: големината на 
населеното място; етап, на които се намира строителството на ПСОВ; 
наличието на предприятия,  попадащи в обхвата на директивата; 
изграденост и ползваемост на канализационната мрежа; количество на 
отделяните отпадъчни води от населението и от индустрията; речният 
басейн, където се заустват отпадъчните води.   
Обработената информация от инвентаризацията, направена от РИОСВ, 
бе допълнена и коригирана чрез използването на достъпни данни и 
прогнози, като: 

1. Данни от последното преброяване на населението в Р.България 
от 2001 г. по населени места, включително структура на 
населението по пол и възраст. 

2. Дългосрочната прогноза на НОИ за броя на населението до 2020 
г., съдържаща също разпределение на населението по възрастови 
групи и пол.  

3. Данни от окончателния доклад, изготвен по проект BUL-110 - 
предложение за използване на коефициент за изчисление на 
еквивалент жители спрямо броя на действителните жители, 
живеещи в населеното място, там където не съществува 
проучване на замърсеността на отпадъчните води по съответните 
показатели. 

Получената от инвентаризацията информация е детайлизирана и по 
отношение на статута на ПСОВ, които ще обслужват съответните 
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населени места. За целта се събра допълнителна информация, която да 
позволи разпределение на населените места според етапа на 
строителство на ПСОВ. За целта населените места са разделени в 
следните категории: 

• населени места, които притежават изградена и успешно 
функционираща ПСОВ, за която на сегашния етап не се предвижда 
разширение, реконструкция и модернизация; 

• населени места, които притежават ПСОВ но за тях е установено че 
пречиствателните съоръжения се нуждаят от разширение, 
реконструкция и модернизация; 

• населени места, на чиято територия е започнало строителството 
на ПСОВ, но станцията не е завършена и не е влязла в 
експлоатация. 

• населени места, които са включени в Националната програма за 
строителство на ПСОВ, имат изготвени проектни документи и са 
одобрени или в процедура на одобрение от международни 
програми като ИСПА, ФАР – Трансгранично сътрудничество, 
Програма на датското правителство и др., или от българското 
правителство чрез централизирано субсидиране или от НФООС 
(наскоро трансформиран в Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда). 

• населени места, за които е необходимо изграждането на ПСОВ 
според Директивата, но за които няма изготвена програма и не са 
определени приоритетите за тяхното строителство по години. Тези 
населени места са разделени на две категории: над 10 000 е.ж. и 
от 2 000 до 10 000 е.ж. 

Подхода за определяне на общите необходими инвестиции за всяко 
населено място включва определяне на необходимите инвестиции за 
ПСОВ и за доизграждане на канализационна мрежа. За определянето на 
тези два вида инвестиции се използват следните методи: 

1. За определяне на необходимите инвестиции за ПСОВ:  

• За населените места с изградени ПСОВ, за които не се 
предвижда разширение, реконструкция и модернизация в близко 
бъдеще, се прие, че за периода до 1.1.2015 г. няма да бъдат 
извършвани големи инвестиции, освен обичайните за 
поддържане. 

• За населените места, за чиито ПСОВ се предвижда разширение, 
реконструкция и модернизация и селища с пречиствателни 
станции, чието строителство е започнато и са необходими 
средства само за завършването, информация за необходимите 
средства бе събрана от звената на МОСВ, от закона за ДБ - 
приложение № 5, Предприятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС), както и от кметовете на 
някои общини.  
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• За населените места, където съществуват проекти за 
изграждането на ПСОВ, информация бе събрана от 
съществуващите проекти в различна фаза – изготвени 
предпроектни проучвания.   

• За населените места, за които не са провеждани проучвания, а 
такива са повечето на територията на страната, бе използван 
подход, основаващ се на осъществените най-нови през 
последните две години предпроектни проучвания за ПСОВ. За 
целта бяха получени средни стойности на един еквивалентен 
жител за ПСОВ с биологично пречистване за населени места по 
категории: от 2 000 до 10000 е.ж. – 335 ЕВРО; от 10 000 до 15 
000 е.ж. – 231 ЕВРО; от 15 000 до 150 000 е.ж. – 137 ЕВРО; над 
150 000 е.ж. – 79 ЕВРО. Стойността на инвестициите за всяко 
населено място бе определена чрез умножение на броя на е.ж. 
по съответната единична стойност на инвестицията, според 
големина на населеното място. 

2. За определяне на необходимите инвестиции за включване на 
населението на 100% в канализационната мрежа: 

• в изключително редки случаи (само за няколко населени места) 
се използва информация за необходимите средства за 
завършване на канализационната система на базата на 
предпроектни проучвания, обслужващи стартирането на даден 
проект.  

• за големите населени места, съществуващата информация 
позволи да се определят оставащите километри за изграждане 
на канализацията.  Конкретната стойност на инвестицията е 
определена чрез умножаване на изчислените километри по 150 
000 ЕВРО на километър. Определянето на необходимите 
средства от 150 000 ЕВРО на километър се извърши чрез 
усредняване на данните, получени от МОСВ, на база отчети на 
областните управители за направени инвестиции в изграждането 
на канализационни мрежи в населените места от съответните 
области.  

• за по-малките населени места, в много от случаите не 
съществуваше актуална първична информация за дължината на 
уличната мрежа, спрямо която да се изчисли и дължината на 
канализационната мрежа. За преодоляването на тази 
информационна празнота, на базата на наличната информация 
се изчислиха усреднени стойности на дължината на уличната 
мрежа на един действителен жител на населеното място. За 
малките населени места се установи, че тази величина е 9,2 
метра на жител. За селищата, за които липсва информация за 
дължината на уличната мрежа, като повечето не притежават и 
изградена канализационна мрежа, се изчисли стойността на 
необходимата инвестиция като резултативната величина от три 
множителя: (1) броя на жителите, съгласно данните от 
последното преброяване; (2) 9,2 метра - дължина на мрежата на 
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един жител; (3) 150 000 ЕВРО за един километър 
канализационна мрежа. 

След определяне на необходимите инвестиции за всяко населено места 
във връзка с постигане целите на Директивата, се премина към 
приоритезиране на населените места. Целта е разпределяне усилията 
през годините според финансовите и техническите възможности на 
страната да постигне целите на Директивата. 

Приоритезацията за реализация на канализационни системи е 
направена на основата на следните критерии:  
I. Спазване сроковете съгласно изискванията на Наредба №6 от 

9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във 
водните обекти, на база на брой еквивалентни жители в населени 
места по групи съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕС 
относно пречистване на отпадъчните води от населени места. 

1. относно изискванията за изграждане на канализационни системи и 
селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за населени 
места с над 10 000 еквивалентни жители - до 01.01.2011 г.; 

2. относно изискванията за изграждане на канализационни системи и 
селищни пречиствателни станции за отпадъчни води за населени 
места с над  2000 до 10000 еквивалентни жители - до 01.01.2015 г. 

3. Отпадъчните води от агломерации с над 10 000 е.ж., които постъпват 
в канализационни мрежи, преди заустването им във водни обекти 
обявени за чувствителни зони, ще бъдат подложени освен на 
изискванията посочени в т.2 и на допълнително пречистване с 
отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води със срок – 
31.12.2010 г. 

4. Отпадъчните води от агломерации под 2 000 е.ж., които постъпват в 
канализационни мрежи, преди заустването им в повърхностни пресни 
води и устия на реки, ще бъдат подложени на подходящо 
пречистване, което осигурява спазването на имисионната норма на 
водоприемника и спазването на разпоредбите на Наредба №6 от 
9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водните 
обекти – срок 31.12.2015 г. 

II. Критерии за приоритетност при изграждане на ГПСОВ в рамките 
на групите и сроковете, посочени в т. I за всяко отделно поречие в 
страната: 

1. Предназначения и изисквания на водоприемника на отпадъчните 
води: 

• В райони на обявени чувствителни зони, съгласно критериите от 
Приложение №4 към чл.12, ал.1 от Наредба №6 от 9.11.2000 г. за 
емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 
вещества в отпадъчните води, зауствани във водните обекти и Анекс II 
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към чл.5.1 от Директива 91/271/ЕС, относно пречистване на 
отпадъчните води от населени места. 

• В райони на защитени територии съгласно изискванията на Наредба 
№4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за риборазвъждане и 
черупкови организми и Директиви 78/659/ЕС за водите, предназначена 
за поддържане живота на рибите, 79/923/ЕС за водите, предназначена 
за развъждане на черупкови организми и 92/43/ЕС за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна. 

• В райони предназначени за къпане съгласно изискванията на Наредба 
№11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане и Директива 
76/160/ЕС за водите за къпане. 

• В райони на съществуващо или перспективно ползване на водите или 
в пояси на санитарна охрана от акваторията на Черно море по 
смисъла на Наредба №8 от 25.01.2001 г. за качеството на 
крайбрежните морски води. 

• В санитарно – охранителна зона по смисъла на Наредба №3 от 
16.10.2001 г. за условията и реда на проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване 
и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

• В горно течение на водоприемника 
2. Международни ангажименти на страната: 

• Конвенция за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на 
р. Дунав – ратифицирана от Р. България. 

• Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване – 
ратифицирана от Р. България. 

• Хелзинкска конвенция за опазване и използване на трансграничните 
реки и международните езера – предстои да се ратифицира от Р. 
България. 

3. Големина на замърсяващия товар на отпадъчните води и риска за 
човешкото здраве и качеството на водите във водните обекти. 

4. Степен на изграденост и ползваемост на съществуващата 
канализационната мрежа и довеждащия колектор до мястото на 
бъдещата пречиствателна станция. 

5. Степен на изграденост на строящите се в момента пречиствателни 
станции. 

6. Наличие на отредена площадка за ГПСОВ и проектна готовност за 
изграждане на канализационните системи. 

7. Необходими капитални разходи за реализацията на етап и цялостен 
пуск на пречиствателната станция и съпоставка с очаквания 
екологичен ефект. 
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За реките в Южна България са определяни чувствителните зони в 
рамките на завършилото проучване. За “северните реки” такова 
специално проучване не е изготвено. Експертно на база на наличната 
информация и натрупания опит от проекта за идентифицираните 
чувствителни зони за южните реки, са определени населените места, 
попадащи в чувствителните зони.  За всички населени места, попаднали 
в “чувствителни зони”, стойността на инвестицията за изграждането на 
ПСОВ е допълнително завишена с 15%. Този процент е определен след 
консултации със специалисти по строителството и експлоатация на 
ПСОВ и той отговаря на допълнителното третиране на отпадъчните 
води, съгласно изискванията на Директивата. При приоритезирането на 
населените места е използвана и експертна оценка, която отчита 
становищата на експертите за фактори, неподлежащи на 
остойностяване, като здравен риск за населението, туристически 
потенциал на съответното населено място (води за къпане) и др. 
След приоритезиране на населените места, трябваше да се изготви 
конкретна програма за съответните инвестиции през годините. За целта,  
първо се изготви макроикономическа рамка, която да позволи 
определянето на възможните тавани на инвестиции за строителство на 
ПСОВ и за канализация. За определянето на тези параметри са взети 
предвид следните обстоятелства: 

1. Изготвената от ЕК пътна карта за България за присъединяването 
към ЕС до 2007 г. и възможностите за получаване на финансиране 
по предприсъединителните инструменти. 

2. Определяне на частта на публичните средства от възможните за 
усвояване такива, които ще се изразходват за проекти в областта 
на канализация и пречистване на битови отпадъчни води. 

3. Определяне на процента на българското участие в 
съфинансирането на проекти. За целта е приета работната 
хипотеза, че процентът на българското съфинансиране ще се 
увеличава през периода. 

4. Определяне на самостоятелните български инвестиции за 
изграждането на ПСОВ и за канализация, разпределяни чрез 
републиканския бюджет и бюджета на общините. Прогнозирането 
на тези разходи почива на историческите бюджети, на 
информация от НСИ за размера на инвестициите и на хипотезата, 
че тези средства ще нарастват със същия темп, с който нараства и 
БВП на страната. 

5. На база на историческа информация са прогнозирани и 
средствата, които ще се изразходват от ПУДООС, като 
нарастването им през годините също е планирано да се извършва 
с темп, равен на този на нарастването на БВП. 

6. Направени са много консервативни прогнози за участието на други 
донори в грантово финансирането на инвестиционни проекти в 
сектора на третирането на отпадъчните води. 

7. Накрая, е включено и финансиране от частни инвеститори, 
определено на база задълженията на концесионера на столичното 
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ВиК дружество, завишено с около 30%. Това завишение е 
определената по експертна оценка сума на собствено изграждане 
на канализационна мрежа от индивидуални и групови инвеститори 
за година. Годишното нарастване на средствата по тази линия е 
прието за около 10 % средногодишно. 

8. При определянето на таваните за финансиране е включено и 
ограничително условие, свързано с процента на тези разходи от 
БВП. Съобразно пътната карта за страната, България ще може да 
използва 5 пъти повече средства от структурните фондове на ЕС в 
сравнение със средствата, ползвани от предприсъединителните 
инструменти. Това увеличение, ще изисква скок на средствата, 
свързани с българското финансиране, което не е обичайно за 
бюджетната практика. 

След определяне на съответните тавани за инвестиционни разходи през 
съответните години, населените места са разпределени 
(приоритезирани) по години при спазване на следните условия: 

1. За населените места, за които има достатъчно точна информация 
за необходимите инвестиции и тяхното планиране разходите, са 
разположени по години съобразно тази информация. 

2. За населените места, които са приоритезирани и за тях не 
съществува подобна информация, е възприет следния подход: 

• за големите населени места, с голям обем на проектната 
инвестиция, е приет четиригодишен период за осъществяване, 
при разпределение на разходите по години в съотношение: 20% 
процента от общата инвестиция през първата година, 40% - през 
втората, 30% - през третата и 10% - през четвъртата година. 
Това разпределение съответства на разпределението на 
средствата според изготвените предпроектни проучвания за част 
от населените места, включени в една от категориите на 
населените места. 

• за по-малките населени места, а именно за тези от 10 до 15 
хил.е.ж. се прогнозира инвестицията да продължи 3 години при 
разпределение 30%, 40%, 30%, отново съобразено с наличните 
документи от предпроектни проучвания. 

• за населените места от 2 до 10 хил. е.ж. инвестициите се 
планират за 3 години, като разпределението е по равно за всяка 
от годините.  

За всички населени места е приета хипотезата, че изграждането на 
ПСОВ и завършването на канализационната мрежа ще са включени в 
един общ проект. По отношение ПСОВ, това допускане  напълно 
отговаря на действителността. Що се отнася до канализацията, много 
често процесът на изграждането й не е еднократен акт. За целите на 
прогнозирането този факт може да бъде пренебрегнат по следните 
съображения: 
а) с прогнозата се определят крайните срокове на завършване на 
инвестициите с цел спазване изискванията на Директивата; 
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б) обикновено, средства за построяване на канализация се отпускат, 
когато се планира и е предстоящо изграждането на ПСОВ; 
в) дори да има изграждане на канализация преди периода на проекта за 
съответното населено място тези средства няма да са значителни, така 
че да променят финансовите рамки на системата. 
г) почти без изключение, необходимите средства по години са по-малко 
от възможните тавани, което позволява изтегляне напред на част от 
разходите. Вероятно това ще стане за част от малките общини, в които 
населените места ще се възползват от публичните мерки по програма 
САПАРД, както и от средства за изготвяне на проект и проектна 
документация, които иначе са включени в общата стойност на отделните 
инвестиции. 

 

5. Стратегия 
Стратегията за постигане целите на Директива 91/271/ЕС изисква 
прилагането на комплекс от съгласувани мерки в различни сфери на 
управленския процес.   
5.1. Нормативни мерки 

1. За да се постигнат изискванията, съгласно исканите преходни 
периоди от България, е необходимо да се направят изменения в 
Наредба № 6 – сроковете по чл. 11, ал. 1, като се съобразят с 
позицията на страната в преговорния процес. Последното 
означава да се предвидят срокове за въвеждане на вторично или 
еквивалентно пречистване на отпадъчните води от населени 
места над 10 000 е.ж. - не по-късно от 1 януари 2011 г., а за 
населени места от 2000 до 10 000 е.ж. - не по-късно от 1 януари 
2015 г. 

2. Наложително е предприемането на законодателни инициативи, 
свързани с точното определяне на статута на собствеността на 
ПСОВ и канализацията. Съществуващото смесване на 
собствеността между ВиК компаниите и общините и държавата ще 
представлява все по-сериозна пречка при усвояване на 
средствата от предприсъединителните фондове. За 
преодоляването на съществуващите проблеми, следва да се 
внесат съответните промени в нормативната уредба, като това ще 
стане или чрез включване на съответни текстове в Закона за 
водите не по-късно от края на 2003 г. 

3. Усъвършенстване системата за финансиране, независимо от 
източника, като се спазва приоритетността на Програмата за 
прилагане на Директива 91/271/ЕС.  

4. До края на 2003 г. да се определят “чувствителните зони” и в 
останалите два речни басейни в страната. В този срок те да бъдат 
утвърдени  с акт на Министъра на околната среда и водите. 

5. Изработване на вътрешни правила за работа на Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда, в които 
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се стимулира финансирането на строителство на ПСОВ и 
канализация в населените места, включени в “Националната 
програма за строителство на ПСОВ и изграждането на 
канализация на населените места над 2000 е.ж.” чрез частни 
инвестиции, т.е. ПУДООС да разработи схема за стимулиране на 
частни инвестиции. 

6. Приоритетите и обектите, идентифицирани в Програмата за 
прилагане на Директивата, да се инкорпорират в Националните 
планове за развитие.  

 
5.2. Административно-организационни мерки 
Тези мерки обхващат два типа действия – за укрепване на 
административния капацитет и осъществяване на конкретни действия от 
страна на компетентните органи за изпълнение изискванията на 
законодателството, транспониращо Директива 91/271/ЕС. 
Следните основни действия се планира да бъдат предприети и 
реализирани с оглед административно-организационно обезпечаване на 
прилагането на директивата:  

• Доизграждане на басейновите дирекции за управление на водите до 
края на 2003, в т.ч: – поетапно назначаване на още 220 бройки в 
четирите басейнови дирекции за управление на водите; материално-
техническо обезпечаване на басейновите дирекции с 
административна инфраструктура1 

• Приемане на Правилник за дейността на басейновите съвети. 

• Създаване на басейновите съвети като обществено-консултативни 
органи към басейновите дирекции за управление на водите до края 
на 2003 г. 

• Разработване на плановете за управление на речните басейни с 
включване на мерките за изграждане на ПСОВ и канализационни 
мрежи. 

• Укрепване на административния капацитет в МОСВ чрез назначаване 
на допълнителен персонал в Дирекция “Води” в МОСВ до края на 
2003. 

• Укрепване на административния капацитет за подготовка и 
управление на проектите по ИСПА и бъдещия Кохезионен фонд 
съгласно приетата Национална стратегия за ползване на 
структурните фондове на национално и общинско ниво.  

• Разработване на методически указания за разработване на планове 
от басейновите дирекции за извършване на инспекции и контрол за  
спазване на условията на издадените разрешителни и обучение на 
басейновите дирекции 

                                                           
1 Мерките, свързани с административния капацитет обхващат комплексно въпросите, свързани с водите, 
включително компетенциите на МОСВ, ИАОС, РИОСВ, МЗ, ХЕИ по отношение градските отпадъчни води 
по директива 91/271/ЕС 

 28



• Създаване на регистър на предприятията, които заустват отпадъчни 
води по чл.13 от директивата 

• Завършване процеса на определяне на повърхностните води, със 
специално предназначение (води за къпане, за питейно-битови цели, 
за обитаване на риби и развъждане на черупкови)  

• Обучение на персонала на БД, РИОСВ и ХЕИ за осъществяване на 
мониторинг на повърхностните води  

• Разработване на инструкции и обучение за докладване по 
директивата 91/271/ЕС  

• Разработване на пилотна информация до ЕК за докладване по 
Директива 91/271/ЕС съгласно препоръките на ЕК в Общата позиция 
на ЕК относно позицията на България за преговори за доброволно 
предоставяне на информация преди датата на присъединяване 

• Доразвиване на мрежата за мониторинг на повърхностни води, за 
контрол на качеството на повърхностните води, в т.ч. на водите 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване; на водите за 
къпане; на водите за обитаване  

• Изграждане и поддържане на информационна система, която да 
позволява точно следене на показатели, свързани с изграждането на 
ПСОВ и канализационна мрежа съгласно настоящата програма.  

• До средата на 2004 г. да се  актуализира националната програма за 
изграждане на следващите приоритетни ГПСОВ с конкретни и 
детайлизирани технически параметри, конкретни източници на 
финансиране по обекти; схема, финансиране и отговорности за 
подготовка на проектите; изграждане на съответната ГИС. 

• Поетапно издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води 
от канализационните системи на населените места до края на 2004 г. 

• Издаване до края на 2003 г. на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води от предприятията, попадащи в обхвата на чл.13 от 
директивата, които са без разрешителни към момента. 

• Изготвяне на ежегодни планове за инспектиране и контрол за 
спазване условията на издадените разрешителни и тяхната 
реализация. Стандартизиране на инспекциите за всички регионални 
звена на основата на европейските критерии за инспектиране. 
Реализация на плановете. 

• Обследване и актуализация на “чувствителните” зони през 2007 г. 

• Актуализация на условията на издадените резрешителни за 
заустване на отпадъчни води по предходните точки в случай на 
променени обстоятелства, свързани с промени в източника на 
отпадъчни води или водоприемника. 
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5.3. Финансови мерки 
При осъществяване целите на Директива, основните предизвикателства 
пред страната са: първо - осигуряването на финансови ресурси и второ – 
създаване на условия за усвояване на осигурените ресурси. 
Осигуряването на националното финансиране на програмата е свързано 
със стратегията и политиката на страната за усъвършенстване на 
механизмите и процедури на бюджетния процес в страната в 
съответствие с европейските критерии и изисквания. Този процес е 
обвързан и с успешния ход на преговорите на Правителството с 
международните финансови институции. Правителството ще положи 
усилия за привличане на средства за изпълнение на програмата от други 
външни източници, например нова суапова сделка”дълг срещу околна 
среда”, донорски средства по двустранни споразумения за 
сътрудничество с други страни. 
Вторият аспект  предполага, че една от главните задачи на българските 
власти ще е ускоряване на процеса на изготвяне на проекти за 
изграждане на ПСОВ и канализационни мрежи. За целта, трябва да се 
предвидят, както средства по предприсъединителните инструменти, така 
и собствени средства на страната.  За илюстрация на необходимостта от 
насочване на усилията за разработване на проекти може да послужи 
прогнозата за проектите, които ще се изпълняват през отделните години. 
Те са представени в следващата таблица: 
Групи населени места 
според етапа на 
строителство на ПСОВ мярка 20032004200520062007200820092010 2011 2012 20132014

Идентифицирани 
проекти брой 10 14 19 19 18 7 0 0 0 0 0 0

Над 10 000 е.ж. брой 1 2 9 23 42 52 45 31 0 0 0 0

от 2000 до 10 000 е.ж. брой 0 0 0 0 0 19 87 129 177 196 154 87

ПСОВ за довършване брой 6 8 7 7 7 3 0 0 0 0 0 0

ПСОВ за реконструкция 
и модернизация брой 6 8 8 19 18 17 12 12 0 0 0 0

Изградени ПСОВ 
проекти  за канализация брой 3 13 16 17 20 24 14 11 10 5 0 0

Общо брой 26 45 59 85 105 122 158 183 187 201 154 87

Забележка: Броят на проектите, посочен за определена година, включва както 
такива, стартирали през съответната година, така и проекти, които са стартирали в 
предходна(и) година(и) и изпълнението им продължава в тази година.  

Ще бъдат разработени механизми, финансово обвързващи общините, 
които са бенефициенти на проектите по програмата, с оглед засилване 
на техния интерес и принос за реализация на проектите от програмата. 
Друго важно условие за усвояване на средствата, осигурени по 
предприсъединителните, а по-късно и от Кохезионите и структурни 
фондове, е включването на няколко малки обекта (“група проекти”) в 
един проект. За целта е подходящо изготвянето на проекти, включващи 
подпроекти за населени места по поречието на една река или един 
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речен басейн. Това съвместяване на няколко проекта, в същото време, 
ще позволи по-ефективно управление на водите на басейнов принцип. 
Националното финансиране през отделните години е в рамките на 
между 0,15 % от БВП за 2003 г. и 0,14 % от БВП за 2014 г., която е 
последната година за завършване на инвестиционните обекти, свързани 
с постигане целите на Директивата. Тези параметри трябва да се 
залагат при планиране на държавния бюджет и да бъдат осигурени 
финансово през периода до 2014 г. включително.  
От финансова гледна точка също е важно да се използва 
разпределението на населените места според тяхното приоритезиране 
при кандидатстването на общините за отпускане на средства за 
изграждане на канализационна система пред различните финансови 
източници като САПАРД, ПУДООС и др. Следва да се преустанови 
отпускането на средства за изграждане на ПСОВ, с изключение на вече 
започнатите, извън предвидените срокове за изпълнение на 
Директивата, т.е. при спазване на графика, предложен в Прилагащата 
програма.  
Конкретните средства, тяхното разпределение по източници на 
финансиране и разходи по отделните типове населени места според 
етапа на строителство на ПСОВ са показани в отделна таблица в 
Приложение 1.  
Таблицата показва, че общите разходи за финансиране на всички 
проекти за изграждане на ПСОВ и канализационни мрежи за пълно 
прилагане на директивата  възлизат на 2 177 млн. евро, от които: 

- 254 млн. евро за идентифицирани проекти; 
- 401 млн. евро за строителство на ПСОВ и канализационни 

мрежи в населени места с над 10 000 е.ж.; 
- 1 218 млн. евро за строителство на ПСОВ и канализационни 

мрежи в населени места с е.ж. между 2 000 и 10 000;  
- 56 млн. евро за довършване на започнато строителство на 

ПСОВ и канализационни мрежи; 
- 171 млн.евро за разширение, реконструкция и 

модернизация на съществуващи ПСОВ и канализационни 
мрежи;  

- 77 млн. евро за изграждане на канализационни мрежи в 
населени места, които разполагат с изградена и 
функционираща ПСОВ. 
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Разпределението на необходимите средства е представено също на 
следващата фигура:  
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Националното финансиране, изразено като процент от БВП, се 
движи между 0,14% и 0,40%. Страната трябва да отдели най-голям 
процент от БВП за финансиране на тези проекти през 2012 г. – 
0,40%. Това разпределение на средствата е реалистично и страната 
може да си позволи необходимите разходи.    
 
5.4. Мониторинг за изпълнение на прилагащата програмата 
Предвижда се изпълнението на програмата да следи непрекъснато. 
Предлага се следните нива на приемане на отчетите за изпълнение на 
програмата по схемата на правителствения координационен механизъм 
по европейска интеграция: 
- междуведомствена Работна група 22  “Околна среда”; 
- основен екип за преговори; 
- Съвет по Европейска интеграция към МС, с председател министър-
председателят; 
- в рамките на МОСВ, звеното, координиращо организацията и 
изпълнението на прилагащите програми, е Дирекция “Води”.  
При необходимост в процеса на отчитане на изпълнението на 
програмата ще се приемат и мерки за актуализацията й. 
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5.5. План за действие  

№ Действия 
Отговорна 
институция 

/други 
организации 

Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойнос
т 

хил.евро 

Източник на 
финансиран

е2

Резултат/Ефект 

 2003 ГОДИНА       
1 Определяне на всички чувствителни 

зони в България  
МОСВ    Декември 

2003 
60 ПУДООС

2 Промяна в Закона за водите – ясно 
регламентиране на собствеността на 
канализационните системи и ГПСОВ.  

МОСВ и други 
институции  

 Декември  
2003 

  Определяне на статута на 
собствеността на ПСОВ и 
канализацията.  

3 Промяна в сроковете в Наредба 6 по чл. 
11, ал. 1, така че да отразяват 
преговорната позиция на България   

МОСВ и други 
институции  

 Декември 
2003 

  Сроковете в документите, свързани 
с европейската интеграция, са 
уеднаквени.  
 

4 Усъвършенстване системата за 
финансиране, независимо от източника, 
като се спазва приоритетността на 
Програмата за прилагане на Директива 
91/271/ЕС 

      

5 Доизграждане на басейновите дирекции 
за управление на водите 

МОСВ Януари 
2003 

Декември 
2003 

  Осигурен е кадрови потенциал за 
изпълнение на отговорностите от 
компетенциите на БД 

6 Приемане на Правилник за дейността 
на басейновите съвети. 

МОСВ  Март 2003   Нормативно осигуряване на 
процеса на участие на всички 
заинтересовани страни в процеса 
на управление на водите 

7 Създаване на басейновите съвети като 
обществено-консултативни органи към 
БД за управление на водите.  

МОСВ Март 
2003 

Септемвр
и 2003 

  Басейновите съвети функционират 

8 Укрепване на административния МОСВ  Декември  Бюджет на осигурен капацитет на МОСВ за 

                                                           
2 Там, където в колоната не е посочено изрично, източникът на финансиране, е обичайния бюджет на институциите за съответните години. 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

/други 
организации 

Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойнос
т 

хил.евро 

Източник на 
финансиран

е2

Резултат/Ефект 

капацитет в МОСВ чрез назначаване на 
допълнителен персонал в дирекция 
“Води” в МОСВ. 

2003 МОСВ изпълнение на компетенциите 

9 Укрепване на административния 
капацитет в Изпълнителна агенция – 
МОСВ за подготовка и управление на 
проектите по ИСПА и бъдещия 
Кохезионен фонд съгласно приетата 
Национална стратегия за ползване на 
структурните фондове на национално и 
общинско ниво. 

МОСВ    2003 2007 3 600 ЕС – ИСПА; 
държавен 
бюджет 

Укрепен капацитет за подготовка и 
управление на проекти  

10 Разработване на методически указания 
за разработване на планове от БД за 
извършване на инспекции и контрол за 
спазване на условията на издадените 
разрешителни и обучение на БД 

МОСВ Юни 2003 Декември 
2003 

  Наличие на методологически 
апарат за разработване на 
планове; укрепен административен 
капацитет в тази сфера  

11 Създаване на регистър на 
предприятията, които заустват 
отпадъчни води по чл. 13 от 
Директивата  

МОСВ (БД, 
РИОСВ) 

Юни 2003 Декември 
2003 

  Наличие на систематизирана и 
точна информация за 
предприятията по чл. 13 от 
Директивата 

12 Завършване на процеса на определяне 
на повърхностите води със специално 
предназначение - къпане 

МЗ, кметове     2003 2004 Компетентните органи знаят 
обхвата на повърхностните води, 
за които е необходимо достигане 
на целите за качеството на водите 
и осъществяване на съответен 
мониторинг 

13 Завършване на процеса на определяне 
на повърхностите води със специално 
предназначение - питейно-битово 
водоснабдяване 

МОСВ (БД) и 
ДСК 

2003    2004 Компетентните органи знаят 
обхвата на повърхностните води, 
за които е необходимо достигане 
на целите за качеството на водите 
и осъществяване на съответен 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

/други 
организации 

Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойнос
т 

хил.евро 

Източник на 
финансиран

е2

Резултат/Ефект 

мониторинг 
14 Завършване на процеса на определяне 

на повърхностите води със специално 
предназначение - за обитаване от 
риби и развъждане на черупкови 

МОСВ   2003 2004 10 ПУДООС Компетентните органи знаят 
обхвата на повърхностните води, 
за които е необходимо достигане 
на целите за качеството на водите 
и осъществяване на съответен 
мониторинг 

15 Обучение на персонала на БД, РИОСВ и 
ХЕИ за осъществяване на мониторинг 
на повърхностите води  

МОСВ и МЗ Януари 
2003 

Декември 
2003 

рамките 
на 

Туининг 
проект 

 Наличен административен 
капацитет за извършване на 
мониторинг – в рамките на Туининг 
проект, стартирал с Министерство 
на околната среда, опазване на 
природата и реакторната 
безопасност на Германия 

16 Доразвиване на мрежата за мониторинг 
на повърхностите води  

МОСВ и МЗ Януари 
2003 

Декември 
2005 

Средства
та ще се 
определя

т в 
рамките 
на горния 
проект 

ПУДООС, 
държавен 
бюджет 

Наличие на административна 
инфраструктура, необходима за 
извършване на мониторинга и 
контрола на повърхностните и 
отпадъчните води 

17 Изработване на вътрешни правила за 
работа на ПУДООС за финансирането 
на проекти в канализация и пречистване 
на отпадъчни води  

ПУДООС Февруари 
2003 

Април 
2003 

  Наличие на правила и възможност 
за финансиране на проекти от 
ПУДООС 

18 Актуализация на Националната 
програма за изграждане на приоритетни 
ПСОВ за населени места с над 2 000 
е.ж. и създаване на информационна 
система за следене на показатели 

МОСВ Април 
2003 

Април  
2004 

75 ПУДООС Налична национална програма с 
конкретни технически параметри, 
източници на финансиране, 
отговорности за подготовка на 
проекти и т.н.  

19 Поддържане  на информационната МОСВ  Април текущо   Налична съвременна 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

/други 
организации 

Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойнос
т 

хил.евро 

Източник на 
финансиран

е2

Резултат/Ефект 

система, която позволява точно следене 
на показатели, свързани с изграждането 
на ПСОВ и канализационна мрежа 

2004 информационна система за 
следене на всички необходими 
показатели и оперативен 
мониторинг за изпълнение на 
програмата 

20 Поетапно издаване на разрешителни за 
заустване на отпадъчни води от 
канализационните системи  на 
населените места 

МОСВ (БД) Май 2003 Декември 
2004 

  Регулирано заустване на 
отпадъчни води от селищни 
канализационни системи  

21 Издаване на разрешителни за заустване 
на отпадъчни води от предприятията, 
попадащи в чл. 13 на Директивата, 
които са без разрешителни в момента  

МОСВ (БД) Януари 
2003 

Декември 
2003 

   

22 Изготвяне на  планове за инспектиране 
и контрол за спазване на условията на 
издадените разрешителни  

МОСВ (БД, 
РИОСВ) 

Февруари 
2003 

Април 
2003 

  Осигурена е регулярност и 
планируемост на инспекциите  

23 Реализация на плановете за 
инспектиране и контрол за спазване на 
условията на издадените разрешителни 

БД, РИОСВ Април 
2003 

Декември 
2003 

  Компетентните органи реално 
контролират спазването на 
условията на разрешителното   

24 Разработване на  механизъм, 
финансово и юридически обвързващ 
общините, които са бенефициенти на 
проектите по програмата, с оглед 
засилване на техния интерес и принос 
за реализация на проектите от 
програмата 

Министерство на 
финансите, 
МОСВ 

Април 
2003 

Юли 2003   Осигурена е подкрепата на 
общините при подготовка, 
реализация на проектите и при с 
последваща експлоатация на 
обектите 

 2004 ГОДИНА       
1 Изготвяне на планове за инспектиране и 

контрол за спазване на условията на 
издадените разрешителни  

МОСВ (БД, 
РИОСВ) 

Декември 
2003 

Януари 
2004 

  Осигурена е регулярност и 
планируемост на инспекциите  

2 Реализация на плановете за БД, РИОСВ Януари Декември   Компетентните органи реално 

 36



№ Действия 
Отговорна 
институция 

/други 
организации 

Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойнос
т 

хил.евро 

Източник на 
финансиран

е2

Резултат/Ефект 

инспектиране и контрол за спазване на 
условията на издадените разрешителни 

2004  2004 контролират спазването на 
условията на разрешителното   

3 Обучение на персонала на БД, РИОСВ и 
ХЕИ за осъществяване на мониторинг 
на повърхностите води  

МОСВ и МЗ Януари 
2004 

Декември 
2004 

   

4 Доразвиване на мрежата за мониторинг 
на повърхностите води  

МОСВ и МЗ Януари 
2004 

Декември 
2004 

 ПУДООС, 
държавен 
бюджет 

 

5 Разработване на инструкции и обучение 
за докладване по Директивата  

МОСВ и други 
институции  

Януари 
2004 

Декември 
2004 

  Компетентните органи имат знания 
и умения да докладват до ЕК 

6 Поддържане  на информационна 
система, която да позволява точно 
следене на показатели, свързани с 
изграждането на ПСОВ и 
канализационна мрежа 

МОСВ  Януари 
2004 

Декември 
2004 

  Наличие на съвременна 
информационна система за 
следене на всички необходими 
показатели 

7 Разработване на плановете за 
управление на речните басейни с 
включване на мерките за изграждане на 
ПСОВ и канализационни мрежи 

МОСВ (БД) Март 
2004 

Декември 
2004 

 ПУДООС Изпълнение изискванията на 
Рамковата Директива за водите 

8 Разработване на планове за управление 
на речните басейни с включване на 
мерките за изграждане на ПСОВ и 
канализационни мрежи. 

МОСВ (БД) Март 
2004 

Декември 
2004 

 ПУДООС Изпълнение на изискванията на 
Рамковата Директива за водите.  

9 Подготовка на отчет за изпълнение на 
програмата за 2003 г. и при 
необходимост актуализация и 
предприемане на мерки за неизпълнени 
задачи 

МОСВ 
Други институции 

Януари 
2004 

Февруари 
2004 

  Осигурен мониторинг за напредъка 
за изпълнение на програмата 

 2005 ГОДИНА        
1 Изготвяне на планове за инспектиране и МОСВ (БД, Декември Януари   Осигурена е регулярност и 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

/други 
организации 

Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойнос
т 

хил.евро 

Източник на 
финансиран

е2

Резултат/Ефект 

контрол за спазване на условията на 
издадените разрешителни  

РИОСВ)   2004 2005 планируемост на инспекциите  

2 Реализация на плановете за 
инспектиране и контрол за спазване на 
условията на издадените разрешителни 

БД, РИОСВ Януари 
2005 

Декември 
2005 

  Компетентните органи реално 
контролират спазването на 
условията на разрешителното   

3 Актуализация на условията на 
издадените разрешителни за заустване 
на отпадъчни води  

МОСВ Януари 
2005 

Декември 
2005 

  Условията в разрешителните 
отразяват промени, настъпили в 
източника на отпадъчни води или 
водоприемника  

4 Разработване на пилотна информация 
до ЕК за докладване на по Директивата  

МОСВ и други 
институции  

Януари 
2005 

Юли 2005   Потвърдена е готовността на 
страната за докладване по 
Директивата  

5 Доразвиване на мрежата за мониторинг 
на повърхностите води  

МОСВ и МЗ Януари 
2005 

Декември 
2006 

 ПУДООС, 
държавен 
бюджет 

 

6 Подготовка на отчет за изпълнение на 
програмата за 2004 г. и при 
необходимост актуализация и 
предприемане на мерки за неизпълнени 
задачи 

      

 2006 ГОДИНА        
1 Изготвяне на планове за инспектиране и 

контрол за спазване на условията на 
издадените разрешителни  

МОСВ (БД, 
РИОСВ) 

Декември 
2005 

Януари 
2006 

  Осигурена е регулярност и 
планируемост на инспекциите  

2 Реализация на плановете за 
инспектиране и контрол за спазване на 
условията на издадените разрешителни 

БД, РИОСВ Януари 
2006 

Декември 
2006 

  Компетентните органи реално 
контролират спазването на 
условията на разрешителното   

3 Актуализация на условията на 
издадените разрешителни за заустване 
на отпадъчни води  

МОСВ Януари 
2006 

Декември 
2006 

  Условията в разрешителните 
отразяват промени, настъпили в 
източника на отпадъчни води или 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

/други 
организации 

Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойнос
т 

хил.евро 

Източник на 
финансиран

е2

Резултат/Ефект 

водоприемника  
4 Доразвиване на мрежата за мониторинг 

на повърхностите води  
МОСВ и МЗ Януари 

2006 
Декември 
2006 

 ПУДООС, 
държавен 
бюджет 

 

5 Подготовка на отчет за изпълнение на 
програмата за 2005 г. и при 
необходимост актуализация и 
предприемане на мерки за неизпълнени 
задачи 

      

 2007 ГОДИНА        
1 Обследване и актуализация на 

“чувствителните зони”   
МОСВ (БД) Февруари 

2007 
Юни 2007 80 ПУДООС Спазване на изискванията на 

Директивата и Наредба 6; точно 
определяне на чувствителните 
зони  
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