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КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ 
НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО 

Специалистите по водите, органите по пространствено и градско планиране, 
организациите за опазване на природната среда, селскостопанските специалисти 
и лесовъдите, обществените органи и други заинтересовани страни обръщат все 
по-голямо внимание на мерките за естествено задържане на водите (МЕЗВ). 
Интересът им се дължи на разнообразните ползи, които могат да се извлекат от 
МЕЗВ и на възможността едновременно да се осъществяват целите на различни 
политики на Европейския съюз (ЕС), в това число рамковата директива за водите 
(РДВ)1, директивата относно наводненията2, стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие3, действията на ЕС за борба с недостига на вода и сушата4, 
стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата5 или Рамковата 
директива за морска стратегия6. 

В подкрепа на изпълнението на МЕЗВ, Европейската комисия реализира през 
последните няколко години поредица свързани с тях мероприятия в рамките на 
общата стратегия за прилагане на РДВ. По-специално това са: (1) широкообхватно 
проучване, имащо за цел определянето на МЕЗВ и свързаните с тях разходи 
и ползи7; (2) предварителна оценка на ефективността на МЕЗВ в подкрепа на 
изпълнението на целите на политиката на ЕС за водите8; (3) пилотно проучване 
на МЕЗВ, чрез което се създаде уеб-базирана база знания относно МЕЗВ и 
същевременно се подкрепя възникващата общност за обмяна на практики9; 
(4) разработване на документ относно политиката на ЕС в областта на МЕЗВ, 

1  Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за 
установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите. http://ec.europa.
eu/environment/water/water-framework/index_en.html 
2  Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно 
оценката и управлението на риска от наводнения. http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/
key_docs.htm 
3  СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ 
И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. Нашата застраховка живот, нашият природен 
капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. COM/2011/0244 окончателен. http://
ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/ 
4  Съобщение на Комисията до Европейския Парламент и Съвета. Посрещане на предизвикателствата, 
свързани с недостига на вода и сушите в Европейския съюз. COM/2007/0414 окончателен http://ec.europa.
eu/environment/water/quantity/eu_action.htm 
5  СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ И 
СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. Стратегия на ЕС за адаптация към изменението 
на климата. COM/2013/0216 окончателен. http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/
documentation_en.htm 
6  Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за създаване на 
рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска 
стратегия).  
http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-
directive/index_en.htm 
7  Stella Consulting (2012). Costs, benefits and climate proofing of natural water retention measures (NWRM) 
(Разходи, ползи и неподатливост към изменението на климата на мерките за естествено задържане на 
водите (МЕЗВ)). Final report.

8  Съвместен изследователски център. 2012. Оценка на ефективността на мерките за естествено 
задържане на водите. Подпомагане на плана на ЕС за опазване на водните ресурси на Европа. Научни и 
политически доклади на Съвместния изследователски център. http://ec.europa.eu/environment/water/
blueprint/pdf/EUR25551EN_JRC_Blueprint_NWRM.pdf 
9 http://www.nwrm.eu 
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който подкрепя по-широкото прилагане на МЕЗВ10. Освен това, в държавите 
членки на ЕС се изпълняват множество инициативи в подкрепа на изготвянето и 
прилагането на (групи от) МЕЗВ. 

Настоящият документ, озаглавен Ръководство за подпомагане 
на избора, разработването и прилагането на мерки за 
естествено задържане на водите в Европа — реализиране на 
множеството ползи от естествените решения, е разработен 
в рамките на проекта МЕЗВ. В него се обръща специално 
внимание на разнообразните ползи от МЕЗВ и необходимото 
политическо координиране и съгласуваност за максимално използване на МЕЗВ. 

 ņ  Предназначен за улесняване на избора, изготвянето и прилагането на 
МЕЗВ в Европа. 

 ņ Насочен към ръководители, хора, които вземат решения, специалисти и 
заинтересовани лица, занимаващи се с избора, изготвянето и прилагането 
на МЕЗВ в рамките на планове и програми по проблеми, свързани с 
водите, наводненията, биологичното разнообразие, адаптирането към 
изменението на климата, горското стопанство, земеделието и градската 
среда. Ръководството може да се използва и от организациите, финансиращи 
проекти в посочените области.

 ņ  Помага за навигирането в интернет базата знания за МЕЗВ (http://www.
nwrm.eu), предлагайки последователни стъпки за достъп до събраните 
там разнообразни данни и практически опит. 

Ръководството допълва:

 ņ  документа за политиката на ЕС относно МЕЗВ, който определя общата й 
рамка и значението на МЕЗВ за осъществяване на целите на политиката за 
водите и други сходни политики;

 ņ  съществуващите насоки относно процесите на планиране, при които 
МЕЗВ се разглеждат като възможно решение за постигане на целите на 
конкретната политика (напр. насоките за планиране на управлението на 
речни басейни, градоустройствено планиране, разработване на планове 
за устойчиво управление на горите и др.);

 ņ  съществуващите насоки за практическо проектиране и изпълнение на 
мерки, сходни с МЕЗВ, в отделни сектори (вж. неизчерпателния списък с 
насочващи документи, приведен на следващата страница).

10  Комисия на Европейските общности. 2014 г. Документ за политиката на ЕС относно мерките за 
естествено задържане на водите. Авторски колектив от Работна група „Програма за мерки“ към Общата 
стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите. https://circabc.europa.eu/sd/a/2457165b-3f12-
4935-819a-c40324d22ad3/Policy%20Document%20on%20Natural%20Water%20Retention%20Measures_Final.
pdf - https://circabc.europa.eu/sd/a/2457165b-3f12-4935-819a-c40324d22ad3/Policy%20Document%20on%20
Natural%20Water%20Retention%20Measures_Final.pdf 

За допълнителна информация 
относно действията на 
ЕС в областта на МЕЗВ се 
обръщайте към  
Env-water@ec.europa.eu
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Интересувате ли се от внедряването и подробното разработване на конкретни МЕЗВ?  
Може би вече има насоки как да го направите!
Потърсете практически насоки и бази знания, разработени във вашата страна по конкретни МЕЗВ. Подобни 
насоки не акцентират върху отделни МЕЗВ, а общо върху членове на семейството МЕЗВ, например устойчивите 
отводнителни системи, мерките за опазване на почвите, обектите за намаляване на повърхностния отток или 
мерките за възстановяване на реките. Вижте например: 

•  Обща информация: UNEP, UNEP-DHI, Partnership – IUCN, TNC and the WRI. 2014 г. Насоки за екологосъобразна 
инфраструктура за управление на водите: Подходи за основано на екосистемите управление на инфраструктурни 
проекти в областта на водите

•  Устойчиви отводнителни системи в селските райони: Агенция по околната среда. 2012. Устойчиви отводнителни 
системи в селските райони

•  Земеделие: Природата на Англия. Януари 2013 г. Основи на отговорното управление. Ръководство за отговорно 
управление на околната среда. Четвърто издание.

•  Насочени към горския сектор: Aurélien Bansept и Julien Fiquepron. 2014. Protéger et valoriser l’eau forestière 
(Опазване и подобряване на водите в горите). Guide pratique national, réalisé dans le cadre du programme ‘ EAU 
+ FOR ’ - 2014

•  Насочени към хидроморфологичните проблеми: Stanford, J. A., Ward, J. V., Liss, W. J., Frissell, C. A., Williams, R. N., 
Lichatowich, J. A. и Coutant, C. C. 1996. Общ протокол за възстановяване на регулирани реки. Регулирани реки — 
изследване и управление, 12, 391-413

•  Насочени към възстановяването на реките: Onema, 2010, actualisation en 2012 (Onema, 2010, актуализирано през  
2012). La restauration des cours d'eau : recueil d'expérience sur l'hydromorphologie (Възстановяване на течението 
на реките: натрупаният опит в областта на хидроморфологията) (http://www.onema.fr/Hydromorphologie,510, на 
английски и на френски език)

•  Насочени към мерките в градска среда: Woods-Ballard, B., Kellagher, R., Martin, P., Jefferies, C., Bray, R и Shaffer, P 
2007 The SuDS Manual (Ръководство по устойчиви отводнителни системи). CIRIA report c697. www.susdrain.org 

Друга важна литература ще намерите на уебсайта за МЕЗВ. 
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В ръководството подробно се обсъжда какви особености трябва да се имат 
предвид при различните процеси на планиране (за водосборен басейн, 
селска област, градска среда), за да се преценят по подходящ начин МЕЗВ. В 
ръководството няма да намерите: 

 ņ  Повторения на основните принципи на планирането и развитието 
на водите, почвите, земите и пространството или други известни 
видове секторно планиране. Тези въпроси са разгледани подробно в 
съществуващите насочващи документи, разработени на нивото на ЕС и 
на отделните държави, относно проблемите на управление (на водите) 
в различни сектори. Ръководството акцентира върху специфичните 
проблеми и разлики, които възникват при обсъждане на МЕЗВ по 
отношение на: определяне на целите, разкриване на проблемите при 
управлението, оценяване на възможните въздействия и ефективността 
или подготвяне за ефективно и успешно изпълнение. 

 ņ  Определяне на задължителни стъпки, които трябва да се включат в 
съществуващите процедури за планиране. Ръководството трябва да 
ви стимулира и улесни при определяне на ролята на МЕЗВ във вашия 
конкретен случай, дори и когато крайният резултат от оценката ви е: 
„Не мога да приложа МЕЗВ.“. В много случаи вашият опит ще ви даде 
допълнителни идеи и ще допълни данните, представени в ръководството.

 ņ  Предлагане на стандарти за разработване на МЕЗВ. Независимо от това, 
в паспортите на МЕЗВ, представени във включения в ръководството 
каталог на МЕЗВ, се съдържа информация, която може да е полезна при 
проектиране на МЕЗВ за конкретни обекти. 

 ņ  Дублиране на техническото съдържание на обобщените документи по 
въпроси на оценката и политиката, разработени в рамките на пилотния 
проект за МЕЗВ (вж. приведения по-долу списък на обобщените 
документи). Обобщените документи може да намерите на адрес www.
nwrm.eu/synthesis-documents/.

Обобщени документи, разработени в рамките на пилотния проект на ЕС за МЕЗВ
В рамките на пилотния проект на ЕС за МЕЗВ са разработени 12 обобщени документа (ОД) в следните тематични области: 

ОД № 0: Запознаване с МЕЗВ

ОД № 1: Биофизично въздействие и ефективност на МЕЗВ

ОД № 2: Каква е ефективността на МЕЗВ при изпълнение на целите на политиката?

ОД № 3: Методи за оценка на ефективността на МЕЗВ 

ОД № 4: Какви са ползите от МЕЗВ?

ОД № 5: Какви са разходите за МЕЗВ?

ОД № 6: Каква е рентабилността на МЕЗВ?

ОД № 7: Икономически методи за оценка на разходите и ползите от МЕЗВ

ОД № 8: Благоприятни възможности за прилагане на МЕЗВ

ОД № 9: Пречки и фактори, които съдействат за успеха на МЕЗВ

ОД № 10: Координиране на политиките по отношение на МЕЗВ — как те се вписват в европейските директиви?

ОД № 11: Как се финансират МЕЗВ?

 Съдържание
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КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството включва обща информация и практически илюстрации, взаимствани 
от обширния опит, анализиран в рамките на финансирания от ЕС пилотен проект за 
МЕЗВ. Когато четете ръководството, ще срещате три символа, които показват типа 
на информацията в каретата. 

 
означава илюстрация, която пояснява реализирана МЕЗВ, резултати от 
процес на оценка или планиране за обосноваване на прилагането на 
МЕЗВ.

предлага допълнителни източници на информация за тези, които желаят 
да проучат определен конкретен проблем, илюстрация или метод за 
оценка. 

предупреждава да не правите твърде опростени изводи от 
представените елементи. Всъщност, действителността винаги е по-
сложна от представеното в ръководството.
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Кога една мярка е 
мярка за естествено 
задържане на водите ?
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Кога една мярка е мярка за естествено задържане на водите ?

Мерки за естествено задържане на водите или МЕЗВ са мерки, предназначени 
предимно за увеличаване и/или възстановяване на способността за задържане 
на вода в естествените или създадени от човек почви и водни екосистеми. В 
резултат се получават разнообразни услуги и множество ползи за хората, като 
се съдейства за постигане на целите на различните екологични стратегии и 
политики. 

Според определението в документа относно политиката на ЕС в областта на 
МЕЗВ (вж. Каре 111), МЕЗВ:

 ņ  задържат вода (повърхностния отток или речния поток) над обема на 
съществуващите системи и я изпускат с контролиран дебит или я насочват 
към подпочвената вода12;

 ņ  използват способността на почвите и водните екосистеми да задържат 
вода, за да осигурят други екологични и благоустройствени подобрения, 
например на качеството на водата, биологичното разнообразие, 
възможностите за отдих сред природата или устойчивостта и 
приспособяването към последствията от изменението на климата;

 ņ  обикновено се прилагат в сравнително малки мащаби по сравнение 
с размерите на водосборния басейн или територията, на която са 
реализирани;

 ņ  наподобяват естествен процес, въпреки че самите те не винаги са 
естествени обекти (както ясно показва примерът със зелените покриви).

Определението за МЕЗВ включва както мерките с една конкретна цел 
(предпазване, увеличаване или възстановяване на способността за задържане 
на вода), така и специфични комбинации от мерки (с използване на естествени 
процеси). Последното е основна отличителна черта на МЕЗВ. 

11  Европейска комисия. 2014 г. Документ за политиката на ЕС относно мерките за естествено задържане 
на водите. Авторски колектив от Работна група „Програма за мерки“ към Общата стратегия за прилагане на 
Рамковата директива за водите.

12  Обърнете внимание, че не всяка мярка, която увеличава количеството вода във водоемите, е МЕЗВ. 
Алтернативни мерки, например за икономисване и по-ефективно използване на водата, пречистване 
на отпадъчните води, управление на потреблението и други подобни, които могат да увеличат обема на 
водоемите и способността им да задържат вода, не трябва да се считат за МЕЗВ.

Определение за МЕЗВ, приведено в документа за политиката на ЕС
Мерките за естествено задържане на водите са многофункционални мерки, предназначени да 
опазват водни ресурси и да решават свързани с тях проблеми чрез възстановяване или поддържане 
на екосистеми, както и природни обекти и характеристики на водоеми с помощта на естествени 
средства и процеси. 
При прилагане на МЕЗВ акцентът е върху увеличаването на способността за задържане на вода 
от водоносните пластове, почвите, водните и воднозависимите екосистеми с цел подобряване 
на тяхното състояние. Прилагането на МЕЗВ подкрепя екологосъобразната инфраструктура, 
подобрява в количествено отношение водоемите и намалява уязвимостта от наводнения и суша. 
Мерките оказват положително влияние върху химичното и екологично състояние на водоемите 
чрез възстановяване на естественото функциониране на екосистемите и осигуряваните от тях услуги. 
Възстановените екосистеми спомагат както за адаптиране, така и за смекчаване на въздействията от 
изменението на климата.

Каре 1

 Съдържание



12

Глава 1

Членовете на семейството на МЕЗВ са много разнообразни по вид и възможности 
за приложение. В приложения каталог на МЕЗВ ще намерите много примери за 
МЕЗВ, които: 

 ņ  пряко или косвено променят екосистемите (чрез промяна на начините за 
управление на почвите и водите); 

 ņ  са специфични за определен сектор (например земеделие) или могат да 
се прилагат в различни сектори и (селски и градски) условия. По принцип 
МЕЗВ са приложими за всякакъв вид използване на земята и за всички 
сектори, когато се реализират по подходящ начин.

МЕЗВ не са нови, тъй като някои от тях се прилагат отдавна в различни държави 
и сектори. Вероятно вече сте чували или дори използвали МЕЗВ, носещи други 
имена на езика на специалистите — някои примери ще намерите в Каре 2. Новото 
е вниманието, което се обръща на множеството ползи, позволяващи прилагане 
на тези мерки не само в областта, където първоначално са разработени и 
традиционно се използват. 

Когато четете ръководството и разучавате опита от прилагане на различни МЕЗВ, 
ще разберете, че отделните МЕЗВ рядко се прилагат самостоятелно: обикновено 
те се реализират съвместно с други МЕЗВ, а често и съвместно със сива 
инфраструктура. Основното предизвикателство е да се определи подходящата 
комбинация от мерки, която съответства на характеристиките и проблемите при 
управление на водосборния басейн или процеса на планиране. 

Глава 1

Многото имена на членовете на семейството МЕЗВ
Много от МЕЗВ не са нови и вече са били използвани — може би и от вас. Понякога те може да са нови за 
специалистите по водите, като новодошли в област, където първите идеи са от пионерите в планирането 
на градските зони и селските области, опазването на природата и адаптацията към изменението 
на климата. Може би сте чували за екологосъобразната инфраструктура, подходите въз основа на 
екосистемите или природните дадености, почвено-базираните практики, методите за опазване на 
почвите, предоставяне на място на реките или освобождаване на място за водите, възстановяването 
на влажните зони, устойчивото или естествено управление на наводненията, устойчивите отводнителни 
системи, биоинженерството, събирането на повърхностния отток, мерките за намаляване на 
повърхностния отток ... и вероятно много други. Тези термини не са синоними, но с тях се означават 
членове и характеристики на по-голямото семейство МЕЗВ.

Каре 2

 Съдържание Съдържание
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Кога една мярка е мярка за естествено задържане на водите ?

U3

F4

F1

A3

A2

U11
N4

N2

A2 Буферни ивици и жив плет 
A3 Сеитбообръщение

U3 Водопроницаема повърхност
U11 Ретензионен язовир

F1 Буферна крайречна гора
F4 Целево залесяване за улавяне на валежите 

N2 Възстановяване и управление на влажните зони
N4 Възстановяване на меандрите 

Схема на водосборен басейн с 8 различни типа МЕЗВ в различни сектори
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Глава 1

Причини за 
избиране и 
изпълнение на МЕЗВ
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Причини за избиране и изпълнение на МЕЗВ

Причините да избирате, разработвате и изпълнявате МЕЗВ ще зависят от ролята 
и отговорностите ви, както и от характеристиките на околната среда. И все пак, 
има пет основни причини за избор и изпълнение на МЕЗВ при решаване на 
различни проблеми на управлението и политиката. 

Повече пространство за природата
Възстановяването или установяването на естествени функции, процеси 
и екосистеми може да е ваш основен водещ принцип при развитие и 
изпълнение на политиката. Този принцип е съществен отличителен елемент 
на МЕЗВ, които са обекти, разчитащи на дългосрочното действие на 
природата за подобряване на устойчивостта на средата, в която живеем. 
Позволявайки на природните сили да се проявят, МЕЗВ в дългосрочен 
план стават конкурентоспособни спрямо сивата инфраструктура, която 
във времето изисква непрекъснати разходи за поддържане на нейното 
функциониране. По-доброто интегриране на мерките в околната среда 
може да улесни приемането им от местното население. 

Множество ползи 
МЕЗВ могат да подобрят благосъстоянието на много хора и сектори 
едновременно чрез споделени ползи, по-добри начин на живот и 
околна среда, разкриване на нови възможности в различни сектори на 
икономиката. Например МЕЗВ могат да намалят риска от наводнения и 
същевременно да подобрят качеството на водите; да поглъщат въглероден 
диоксид, подобрявайки биологичното разнообразие; да регулират запасите 
от вода и да подобрят водоснабдяването; да намалят потребностите от 
нова инфраструктура за управление на дъждовните води и да подобрят 
околната среда; да правят градовете по-зелени, предоставяйки места за 
отдих на техните обитатели. 

Принос за едновременно изпълнение на целите на различни 
политики

Тъй като предлагат множество ползи, МЕЗВ могат да съдействат за 
изпълнение на целите на различни политики на ЕС. Те могат: да подобряват 
състоянието на водните екосистеми съгласно целите и изискванията на 
рамковата директива на ЕС за водите; да намаляват риска от наводняване 
на застрашени територии и население в съответствие с целите на 
директивата относно наводненията; да подобряват биологичното 
разнообразие и съдействат за изпълнение на целите на стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие; да увеличават възможностите на системите за 
приспособяване и да помагат за адаптиране към изменението на климата; 
да се борят с недостига на вода и сушата; да съдействат за планиране на 
устойчиво градско развитие; да подобряват качеството на средата, в която 
живеем.13 В някои случаи, приносът на МЕЗВ за едновременно изпълнение 
на целите на няколко различни политики може да стимулира координирането 
на политиките, съвместните действия и съгласуваността. Няколко политики 
на ЕС вече изрично посочват МЕЗВ (вж. Таблица 1) като средство за постигане 
на своите цели. 

13  Други политики, които могат да се възползват от прилагането на тези мерки са: директивата относно 
пречистването на градските отпадъчни води; директивата относно водите за къпане; директивата относно 
подземните води; устойчивата горска икономика; използването на земята като ресурс. 

 Съдържание
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Глава 1Глава 2

Осигуряване на рентабилни решения 
МЕЗВ могат да са рентабилно решение от гледна точка на разходите за тяхното 
изпълнение, експлоатация и поддържане, в сравнение с традиционните 
технически решения и сивата инфраструктура. В някои случаи, финансовите 
разходи и ефективността им за постигане дори на една цел, могат да ги 
направят рентабилни, особено в дългосрочен план. В други случаи, може да 
се наложи да отчетете техните приноси за изпълнение на целите на няколко 
политики, за да обосновете рентабилността им. Способността да осигуряват 
едновременно множество ползи е една от основните причини МЕЗВ да 
бъдат в крайна сметка икономически привлекателни. В дългосрочен план, 
по-високата устойчивост на МЕЗВ (в сравнение със сивата инфраструктура) 
към природните явления, например наводнения и сеизмични опасности, е 
също предимство, което трябва да се отчита.

Множество възможности за финансиране на МЕЗВ
Поради способността на МЕЗВ да осигуряват множество ползи и да съдействат 
за постигане на целите на различни политики, бихте могли да откриете много 
заинтересовани страни, с възможности да подкрепят предлаганите мерки. 
МЕЗВ могат да се финансират чрез различни публични субсидии (на ЕС и 
национални), доброволни съглашения или компенсационни фондове. Те 
могат да улеснят изпълнението на мерките, особено когато част от ползите се 

реализират от други страни, а не само от изпълнителите 
или инвеститорите. Такива са например финансовите 
стимули за практиките, помагащи за запазване на 
почвите, засегнати от дифузно замърсяване, ерозия и 
риск от наводнения, дори и в случаите, когато се счита, 
че тези практики ще намалят добивите и приходите от 
селското стопанство. 

От друга страна: Бъдете критични при вземане на 
решение за избора и изпълнението на МЕЗВ, тъй като 
те не са универсално лекарство! 

Както ще разберете от следващите глави на настоящото ръководство, 
получаването на множество ползи и едновременният принос за изпълнение 
на целите на различни политики са възможни само при внимателен избор 
и разработване на МЕЗВ. В някои случаи, основната роля на МЕЗВ ще бъде 
да допълват по-мащабната сива инфраструктура. Така може да се сведат до 
минимум размерите (и цената) на сивата инфраструктура и да се ограничат или 
компенсират нейните евентуални отрицателни ефекти. Като цяло, МЕЗВ трябва 
да се пригодят към конкретните условия, а не да се приема, че автоматично ще 
принесат множество ползи (това личи от паспортите на МЕЗВ, представени в 
каталога на МЕЗВ). 

Допълнителна информация относно 
механизмите за финансиране на 
изпълнението на МЕЗВ е приведена 
в раздел „Намерете подходящите 
стимули“. Финансирането се 
обсъжда и в обобщен документ ОД 
№ 11: Как се финансират МЕЗВ?  
(www.nwrm.eu/synthesis-documents/) 

 Съдържание
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Въпреки това, трябва да използвате възможностите на 
МЕЗВ за рентабилно изпълнение на целите на много 
политики едновременно. Допълнителна информация относно 

възможните въздействия на МЕЗВ е 
систематизирана на www.nwrm.eu/
benefit-tables и се обсъжда в обобщаващи 
документи ОД № 1: Биофизично 
въздействие и ефективност на МЕЗВ и ОД 
№ 2: Каква е ефективността на МЕЗВ при 
изпълнение на целите на политиката? 
( w w w . n w r m . e u / s y n t h e s i s -
documents/) 

Митове и действителност относно МЕЗВ
Съществуват митове за това какво може и какво не може да се постигне с МЕЗВ. Поддръжниците на 
МЕЗВ наблягат върху тяхната по-висока рентабилност в сравнение със сивата инфраструктура. Но 
рентабилността не е неизменно свойство на МЕЗВ, тъй като зависи от условията, вида на мерките и 
политиката. МЕЗВ не винаги са по-евтини от сивата инфраструктура. Когато цената на земята е висока, 
МЕЗВ могат да бъдат или поне изглеждат да са скъпи варианти. Освен това, МЕЗВ не могат да решат 
всички предизвикателства пред политиките; например те биха имали само ограничено въздействие по 
отношение на проблемите, възникващи при силни наводнения в големи и гъстонаселени водосборни 
басейни със значително застрояване на заливните тераси. 
Митове съществуват и относно възможностите на сивата инфраструктура и традиционните методи за 
управление на водите. Поддръжниците на сивата инфраструктура наблягат върху нейната ефективност 
при изпълнение на целите на определена политика. От друга страна, съществува опасност отрицателните 
преки и косвени въздействия върху околната среда да са скрити и да не се отчитат неосъществените 
възможности за множество ползи, осигурявани от МЕЗВ. Същевременно, разходите за изграждане на 
сива инфраструктура може значително да превишат предварителните оценки, което съществено да 
повлияе върху обществените бюджети и да намали рентабилността в сравнение с очакваната на етапа 
на проектиране. 

Каре 3

Причини за избиране и изпълнение на МЕЗВ

 Съдържание
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Глава 2

Полити-
ка на ЕС

Общи цели на 
политиката

Преки и косвени връзки към 
МЕЗВ и други подобни мерки Източник

Рамкова 
директива 
за водите

Постигане на 
добро състояние 
на всички води в 
Европа

В приложение VІ на РДВ е приведен 
списък на мерки, които могат да се 
включват в програмата за мерки. Такива 
са например мерките за възстановяване 
и обновяване на влажни зони.

Директива 2000/60/EО на Евро-
пейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2000 година за 
установяване на рамка за дейст-
вията на Общността в областта на 
политиката за водите.

Директива 
относно 
наводне-

нията

Намаляване и 
управляване 
на риска от 
наводнения, 
застрашаващи 
здравето на 
населението, 
околната среда, 
културното 
наследство и 
икономическата 
дейност

В член 7 на директивата относно навод-
ненията се посочва, че:
Плановете за управление на риска от 
наводнения могат също така да включват 
насърчаване на практики на устойчиво 
земеползване, подобряване на задър-
жането на води, както и контролираното 
наводняване на определени райони в 
случай на наводнение.

Директива 2007/60/ЕО на Евро-
пейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2007 година 
относно оценката и управление-
то на риска от наводнения.

Стратегия 
за адапти-
ране към 
измене-
нието на 
климата

Повишаване на 
устойчивостта 
на Европа към 
климата и на 
готовността и 
възможностите 
на всички нива 
на управление 
за реагиране на 
въздействието на 
изменението на 
климата

Стратегията на ЕС за адаптиране изисква 
да се отдели по-голямо внимание на из-
годните за всички, евтини и със сигурност 
печеливши мерки. Такива са устойчивото 
управление на водите и системите за 
ранно предупреждаване. Базираните 
на екосистеми подходи обикновено са 
рентабилни в различни сценарии. Те са 
леснодостъпни и осигуряват множество 
ползи, например намаляване на риска от 
наводнения, намаляване на ерозията на 
почвата, подобряване на качеството на 
водата и въздуха и отслабване на локал-
ното прегряване.

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 
ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
ДО СЪВЕТА, ДО ИКОНОМИЧЕ-
СКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И 
ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. 
Стратегия на ЕС за адаптация към 
изменението на климата.

Еколо-
госъо-
бразна 
инфра-

структура

Стимулиране на 
развитието на 
екологосъобразна-
та инфраструктура 
чрез създаване на 
подходяща мрежа 
за насърчаване 
и улесняване на 
проектите за еколо-
госъобразна инфра-
структура в рамките 
на действащите 
правни, политиче-
ски и финансови 
инструменти с цел 
използване на 
нейните възмож-
ности за устойчиво 
развитие.

Решения за екологосъобразна инфра-
структура, които повишават устойчивост-
та към природни бедствия са неразделна 
част и от политиката на ЕС за водите. 
[…] Въздействието на подобни явления 
върху обществото и околната среда често 
може да се намали чрез екологосъобраз-
ни инфраструктурни мерки, например 
функциониращи заливни тераси, край-
речни гори, защитни гори в планинските 
области, преградни плажове и крайбреж-
ни влажни зони, които могат да се реа-
лизират съвместно с инфраструктурата 
за намаляване на бедствията, например 
мерките за опазване на реките.

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО 
СЪВЕТА, ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ 
И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО 
КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. Еко-
логосъобразна инфраструктура 
— увеличаване на природния 
капитал на Европа

Таблица 1 — Как мероприятия по определени политики на ЕС определят възможната 
роля на МЕЗВ за изпълнение на техните цели

 Съдържание
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Полити-
ка на ЕС

Общи цели на 
политиката

Преки и косвени връзки към 
МЕЗВ и други подобни мерки Източник

План за 
водните 
ресурси 

на Европа

Осигуряване на 
вода в достатъчно 
количество и с 
добро качество 
за задоволяване 
на потребностите 
на населението, 
промишлеността 
и околната среда 
в ЕС.

Планът за водните ресурси на Европа 
насърчава алтернативните практики 
за земеползване, които спомагат 
за постигане на добро екологично 
състояние съгласно РДВ, като посочва 
специално МЕЗВ. По-специално се 
твърди следното:  
Мерките, които могат съществено 
да помогнат за ограничаване на 
отрицателните последствия от 
наводненията и сушата, включват 
екологосъобразната инфраструктура 
и по-специално МЕЗВ. Такива мерки 
са например възстановяването 
на заливните тераси и влажните 
зони, способни да задържат вода 
при обилни или прекомерни 
валежи, която да се използва през 
периодите с недостатъчно валежи. 
Екологосъобразната инфраструктура 
може да помага за осигуряване на 
екосистемни услуги съгласно стратегията 
на ЕС за биологичното разнообразие. 
Намаляване на запечатването на почвата 
е друга мярка, която понижава риска 
от наводнения. Тези мерки трябва да 
се включват в плановете за управление 
на речни басейни и плановете за 
управление на риска от наводнения 
и, както вече беше посочено, да се 
финансират приоритетно в рамките 
на Общата селскостопанска политика, 
кохезионните и структурни фондове.

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО 
СЪВЕТА, ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ 
И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО 
КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. План 
за опазване на водните ресурси 
на Европа

Обща 
селско-

стопанска 
политика

Подобряване 
на екологосъо-
бразността чрез 
задължително 
„екологизиране“ на 
прякото плащане в 
подкрепа на земе-
делските практики, 
които имат полезно 
въздействие върху 
климата и околната 
среда.

Мерките за екологизиране на Общата 
селскостопанска политика, в това число 
разнообразяването на отглежданите 
култури, поддържането на постоянни 
пасища и приоритетните екологични 
площи, ще представляват 30 % от 
плащанията на всяко стопанство.

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО 
СЪВЕТА, ДО ИКОНОМИЧЕСКИЯ 
И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО 
КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ. 
Общата селскостопанска 
политика през 2020 г.: подготовка 
за бъдещите предизвикателства 
в областта на хранителното 
снабдяване, природните ресурси 
и териториалния баланс

Регламент 
за раз-

витие на 
селските 
райони

Възстановяване, 
опазване и 
укрепване на 
екосистемите, 
свързани със 
селското и горското 
стопанство.

Задържането на водите е подразбираща 
се цел в приоритетите на ЕС за 
развитие на селските райони. В член 
5 от регламент 1305/2013 се посочва 
възстановяването, опазването и 
укрепването на екосистемите, свързани 
със селското и горското стопанство, с 
акцент върху следните области:
а) възстановяване, опазване 
и укрепване на биологичното 
разнообразие, включително в зони 
по „Натура 2000“ и в зони с природни 
или други специфични ограничения и 
земеделие с висока природна стойност, 
както и на състоянието на европейските 
ландшафти;
б) подобряване управлението на 
водите, включително управлението на 
торовете и пестицидите;
в) предотвратяване на ерозията на 
почвите и подобряване на управлението 
им.

Регламент (ЕС) № 1305/2013 
на Европейския парламент и 
на Съвета от 17 декември 2013 
година относно подпомагане на 
развитието на селските райони 
от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на 
Съвета

Причини за избиране и изпълнение на МЕЗВ

 Съдържание
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Глава 1

Подобряване на 
съгласуваността 
между политиките 
за максимална 
ефективност 
на процеса на 
планиране на МЕЗВ
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Подобряване на съгласуваността между политиките за максимална ефективност на процеса на планиране на МЕЗВ

Оптималното прилагане на МЕЗВ не се свежда само до откриването и 
избирането на нов тип мярка. То изисква промяна на философията на управление 
и планиране, за да се отчетат следните ключови принципи:

Принцип 1 —  Предоставяне на приоритет на естествените решения. 

Принцип 2 —  Едновременно отчитане на възможните многобройни ползи 
от мерките.

Принцип 3 —  Използване на всички възможности за осигуряване на 
интеграция между политиките и едновременно изпълнение 
на целите на различни политики.

Принцип 4 —  Обмисляне от самото начало на пакет от мерки, който може да 
включва както МЕЗВ, така и сива инфраструктура.

Необходимо е внимателно адаптиране на стъпките на прилагания процес на 
планиране за определен географски мащаб (вж. фигурата по-долу), за да се 
анализират и използват напълно възможностите, предоставяни от МЕЗВ, като 
същевременно се отчетат присъщите им ограничения. 

 Съдържание



22

Глава 3

Ключови стъпки на процеса на планиране

Подго
то

вк
а1

 Определете целта 
(целите) си

 Определете проблемите 
при управлението

Изпълне
ни

е5 Изберете 
мярка и ... 

действайте!

Проекти

ран
е

Предварителен 
подбор

Оценка и 
сравнение на 
въздействията

Оценка на 
изпълнимостта

2

34

 Съдържание
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Стъпка 1 — Подготовка и определяне на основните 
проблеми при управление

Ако подхождате сериозно към МЕЗВ, подготовката трябва да включва: 

 ņ  Ясно формулиране на множеството политически цели, имащи отношение 
към територията, за която се изпълнява процесът на планиране. 
Въпреки че целите на повечето процеси на планиране са често в едно 
измерение (например подобряване на състоянието на водите съгласно 
изискванията на РДВ или вземане на мерки срещу риска от наводнения, 
съгласно изискванията на директивата относно наводненията), 
предизвикателството в случая е да се формулират изрично целите 
на всички политики, включително тези отвъд политиката за водите. 
Съответната информация включва: оперативните цели на всяка политика; 
областите и/или секторите, за които те се отнасят; сроковете за постигане 
на целите на политиките; възможните изключения от целите и кога те се 
прилагат или могат да се обосноват. В някои случаи целите може да са с 
различен приоритет, което трябва да се посочи. 

 ņ  Разработване на интегрирана оценка на текущите и бъдещи затруднения 
и предизвикателства за съответната територия. За целта е необходимо 
да се определят ключовите биофизични, обществени и икономически 
особености на територията, имащи отношение към различните политики. 
Необходимо е също точно да се формулират проблемите пред различните 
политики, секторите, в които възникват проблемите, както и тенденциите 
за развитие на секторите14. Това позволява да се определят връзките 
между проблемите, които трябва да се решат чрез бъдещите действия/
мерки. Този анализ също така улеснява откриването на евентуални 
несъответствия между мерките, изпълнявани в рамките на различни 
политики.

14  Необходимо е например да се отговори на следните въпроси: Какви са текущото и бъдещото 
състояние на водите, нивото на риска от наводнения, състоянието на биологичното разнообразие, 
уязвимостта при изменение на климата, състоянието на ландшафта, условията за живот на населението? 
Кои са основните сектори, в които възникват затруднения и текущото и прогнозираното бъдещо 
положение се различават от това, което различните политики и стратегии се стремят да постигнат?

Множеството цели на управлението на задържането на водите в района на 
Древна Олимпия, Елия, Гърция
Изпълнените мерки в рамките на проекта за управление на задържането на води в района на Древна 
Олимпия включват временна инсталация на конструкции, изработени от местен дървен материал, както 
и целево залесяване за намаляване на ерозията след пожар, увеличаване на задържането на води и 
укрепване на склоновете на хълмовете. Мерките се основават на промени на морфологията на областта, 
както и на състава на почвите, например чрез скъсяване на склоновете, увеличаване на неравностите 
по повърхността и пропускливостта на почвите, намаляване на максималния дебит, отслабване на 
повърхностния отток и намаляване на наносите. Основните задачи при проектирането са управлението 
на ерозията на почвите, контролирането на наводненията и смекчаването на последствията от 
наводненията при възстановяване на засегната от пожар област с изключително културно значение 
(Древна Олимпия). Отчетени са целите на много политики:

Пример 1

Подобряване на съгласуваността между политиките за максимална ефективност на процеса на планиране на МЕЗВ
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Глава 3

•  опазване на културното наследство (въстановяване на археологическия обект „Древна Олимпия“);
•  възстановяване на засегнати от пожар зони (екологични цели, подобряване на качеството на 

растителността, опазване на горските екосистеми);
•  намаляване на риска от наводнения (дървените конструкции създават водни обеми, които забавят 

течението на водата по склоновете и намаляват повърхностния отток, което води до намаляване на 
честотата и силата на наводненията);

• Контролиране на ерозията (намаляване на наносите);
•  Подобряване на качеството на почвите (залесяването на територията премахва хидрофобния слой, 

който се образува в почвите след пожара и така увеличава способността на почвите да задържат 
вода и подобрява тяхното качество);

•  Цели на РДВ — екологично състояние на водоемите (След пожарите качеството на водите е лошо. 
Растителността помага за подобряване на качеството на повърхностните води и количеството и 
качеството на подпочвените води чрез увеличаване на проникващата в почвата вода).

Стратегия за 
биологично 

разнообразие

Дървени 
конструкции

Целево 
залесяване
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Преместване на дига край река Елба в околностите на Ленцен, Германия: 
изследователски проект относно множеството ползи от МЕЗВ
В Германия е преместена дига край река Елба, за да се създаде нова заливна тераса с площ 420 хектара, 
която да задържа водите и да приютява различни местообитания. Идеята за проекта е дадена от местен 
фермер, който забелязал възможността да се свържат местните мероприятия за опазване на околната 
среда с регионалното развитие в заливната тераса на Елба. Той започва да обсъжда идеята с учени, 
администратори, областни и национални агенции; идеята му след време била включена в плана за 
възстановяване на дигите за предпазване от наводнения в провинция Бранденбург. Това означава, 
че от самото начало планът е имал две цели — защита от наводнения и подобряване на околната 
среда. Преди изпълнението на мерките са проведени подробни проучвания, като планът е оценен от 
много различни гледни точки, в това число навигацията (Елба е важен воден път), оптимизирането 
на ползата от речните разливания, предотвратяването на риска от наводнения от подпочвените 
води, възстановяването на близки до естествените местообитания (по-специално възстановяването на 
крайречните гори). Отчитането на въздействието в мястото на изпълнение на 
мерките, както и нагоре и надолу по течението, според екологичните критерии 
и потребностите на населението е ключов фактор за успешно изпълнение на 
проекта. 

Пример 2

Допълнителни цели на проекта за намаляване на повърхностния отток в 
селската област Белфорд, Обединено кралство
Изпълнените в Белфорд мерки включват система от малки мероприятия за улавяне и забавяне на 
повърхностния отток от намиращия се в селска област водосборен басейн, например ретензионни 
язовири и други обекти, които влияят върху повърхностния отток. Мерките са предназначени да намалят 
риска от наводняване на разположеното по-ниско село Белфорд чрез предоставяне на място за задържане 
на водите и отслабване на наводнението. Основните цели са свързани предимно с директивата 
относно наводненията — предприемане на подходящи и съгласувани мерки 
за намаляване на риска от наводнения. Отчетени са и допълнителни цели, в 
това число подобряване на физичното и химично състояние на водите, 
влошено поради дифузно селскостопанско замърсяване, както и опазване на 
местообитанията на застрашени и прелетни видове птици.

Пример 3

Оценката на условията във водосборния басейн трябва да отчита няколко 
проблема:  
примерът на Еделстън Уотър, Шотландия:
Еделстън Уотър е малък приток с дължина 20 km на река Туийд, който се влива в нея в град Пийбълс. С 
времето течението на реката е претърпяло много изменения, като в началото на ХІХ век дълги участъци 
са били изправени. Други изменения на управлението на земите, както в речната долина, така 
и по ограждащите я склонове, също са променили начина на отводняване на земите. Съвместно 
тези изменения причиняват увеличаване на риска от наводнения на Еделстън и Пийбълс, тъй като 
дъждовните и речните води се придвижват още по-бързо и безпрепятствено от склоновете по речното 
корито до тези населени места. Същевременно, измененията са увредили и самата речна среда — 
дължината на реката е намаляла с една четвърт и са унищожени местообитанията на много растения 
и животни, в това число сьомга, пъстърва и редки и защитени видове като видра и минога. Проектът за 

Пример 4

Научете повече:  
http://www.nwrm.eu/, примери, 
Преместване на дига край река 
Елба в околностите на Ленцен 
(пример 22)

Научете повече: 
http://www.nwrm.eu/, примери, 
Намаляване на повърхностния 
отток в селската област Белфорд, 
Обединено кралство (пример 41)
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възстановяване на Еделстън Уотър решава три основни проблема на водосборния басейн:
•  проучване на възможността за намаляване на риска от наводнения на населените места Еделстън и 

Пийбълс чрез възстановяване на част от природните особености на водосборния басейн;
• подобряване на речните местообитания за дивите животни и рибата;
•  работа със собствениците на земи и населението в долината на Еделстън за увеличаване до максимум 

на ползите за тях от този проект, като същевременно са запази рентабилността на местните ферми.

Намаляване на риска от 
наводнения

Максимално 
увеличаване на ползите 

за собствениците на 
земята и земеделските 

работници

Подобряване на 
речната среда

Възстановяване 
на природни 

обекти

Научете повече и източник:  
http://tweedforum.org/
publications/Leaflet_2013.
pdf
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Стъпка 2 — Предварителен подбор на МЕЗВ

Съществуват много мерки, които подхождат на названието МЕЗВ, но не всички 
ще са подходящи за конкретен водосборен басейн или полезни за решаване 
на проблемите, определени чрез интегралния анализ. За това има поне две 
причини: 

 ņ  Някои МЕЗВ не са приложими във вашия случай по широк кръг 
възможни причини: техническа изпълнимост, ограничени (очаквани) 
ползи и ефективност, специфични за обекта биофизични и обществено-
икономически условия или липса на съответните предварителни условия 
за реализиране на мерките. 

 ņ  Въпреки че множеството ползи се приемат за едно от ключовите 
предимства на МЕЗВ, не всички МЕЗВ осигуряват еднакво широк 
кръг ползи. Това е показано на фигурата по-долу, където са изброени 
възможните ползи от няколко МЕЗВ (вж. www.nwrm.eu/benefit-tables), 
посочени в информационните брошури (www.nwrm.eu/measures-
catalogue/) и в паспортите на МЕЗВ, събрани в приложения каталог на 
МЕЗВ. В зависимост от относителното значение на решаваните основни 
проблеми и предизвикателства, както и от различните политически и 
стратегически цели, които имате, трябва да направите предварителен 
подбор на МЕЗВ, които имат потенциал да решат проблемите.

Подобряване на съгласуваността между политиките за максимална ефективност на процеса на планиране на МЕЗВ

 Съдържание



28

Глава 3

Зелени покриви — проектиране по специфични параметри
Зелените покриви в градовете могат да са полезни за биологичното разнообразие, управлението 
на водите и обществените услуги (отдих, градинарство и др.). За тяхното прилагане са необходими 
специфични технически условия. Зелените покриви се използват в различни части на Европа при 
разнообразни климатични условия, но въпреки това тези условия трябва да се анализират задълбочено, 
за да се гарантира, че проектът ще е подходящ за тях. Например в Балтийския регион значителните 
снеговалежи изглеждат пречка, тъй като зеленият покрив ще е покрит със сняг през голяма част от 
годината. Това може да намали ефективността на растителността през пролетта и в началото на лятото 
и трябва специално да се отчете при проектирането. В Средиземноморието възможни ограничения 
произтичат от високите температури и сухия климат, което затруднява поддържането на растителността. 
Проблемите могат да се решат чрез напояване (за предпочитане с вода, събрана от оттока от зеления 
покрив) и внимателен подбор на растителността.

Пример 5

© Wikipedia - Simon Garbutt
Научете повече:  
http://www.nwrm.eu/, 
Каталог на МЕЗВ, Градски 
зони, Зелени покриви (U1)
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Стъпка 3 —  Оценка на възможното въздействие и 
ефективността и сравнение на мерките

За оценка на ефективността, рентабилността и въздействието е необходимо 
да проучите очакваните приноси на подбраните мерки (МЕЗВ и/или сива 
инфраструктура) за решаване на вашите основни проблеми. 

От съществено значение преди всичко е информацията за ефекта на евентуалните 
мерки върху задържането на вода и как това на свой ред може да повлияе върху 
(екосистемните) услуги и да помогне за изпълнение на целите на съответната 
политика, които според вас имат отношение към разглежданата територия. 
Трябва да оцените всички разходи, например финансовите (за инвестиции, 
експлоатация, поддържане и обновяване) и непреките икономически разходи, а 
когато е необходимо и екологичните разходи.

След това трябва да оцените възможната ефективност на подбраните мерки 
при решаване на проблемите и изпълнение на целите на различните политики, 
определени на Стъпка 1. Поради особеностите на МЕЗВ тяхната ефективност не 
може да се счита за сигурна. Ефективността на мерките ще е по-голяма в някои 
случаи и по-малка в други и е възможно те да не са най-доброто решение във 
всички случаи. 15 16

Ефективността на МЕЗВ и тяхното въздействие върху екосистемните услуги 
зависят от:

 ņ  Местните условия и относителното разположение на мерките във 
водосборния басейн. Въздействието и ефективността на мерките, 
например буферните ивици, залесяването на речните брегове или 
попълването на подпочвените води са различни в зависимост от 
местоположението. 

 ņ  Пространството, обхванато от мярката (напр. брой хектари, километри 
речно корито или брой зелени покриви). 

15  JRC (2013) Мрежа на речните басейни за Рамковата директива за водите и селското стопанство: 
практически опит и обмен на знания в подкрепа на изпълнението на РДВ, EUR 25978 – Съвместен 
изследователски център – Институт по околна среда и устойчивост

16  Природата на Англия (2011) Опазване на водите от отпадъчните селскостопански води: буферни 
ивици, Природата на Англия – Техническа информационна записка TIN100 http://publications.
naturalengland.org.uk/file/102003

Изследване на ефективността на МЕЗВ в различни условия
В JRC (2013)15 е обсъдено влиянието на селскостопанските мерки и е отбелязано, че буферни ивици с 
широчина 5 m могат да намалят количеството на фосфора с 15 до 20 процента, а в хълмисти области 
— с 42 до 96 процента. Тези резултати илюстрират както значението на условията, така и възможността 
за голяма разлика между ефектите в сходни условия. При проектиране на мерките може да се наложи 
да се отчете и местоположението. В проекта Natural England (Природата на Англия) (2011)16 се твърди, 
че буферна ивица с широчина 6 m може да е достатъчна да забави повърхностния отток на склонове 
с наклон, по-малък от 7° (при средни почви) или 11° (при песъчливи и леки почви), а на по-стръмните 
склонове необходимата широчина на ивицата може да достигне 12 m.

Пример 6

Подобряване на съгласуваността между политиките за максимална ефективност на процеса на планиране на МЕЗВ
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 ņ  Комбинацията от разглеждани мерки и по-специално комбинацията от 
малкомащабни, децентрализирани и гъвкави МЕЗВ или МЕЗВ със сива 
инфраструктура, използвана за решаване на проблемите в рамките на 
водосборния басейн. Може да се наложи използване на моделиране, за 
да се прогнозира ефективността на комбинацията от мерки. Например в 
проекта „Забавяне на течението при Пикъринг“ в Англия17 е използван 
хидрологичен модел на водосборния басейн за определяне на 
въздействието на комбинация от МЕЗВ, в това число задържане на води в 
заливни тераси, бентове от дървесни отпадъци и залесяване на речните 
брегове и заливните тераси. 

 ņ  Мащаба на разглежданата система при извършване на оценките на 
преките и косвени въздействия и ползи. 

Съчетаването на информацията относно разходите и ефективността ще ви 
помогне след това да подредите мерките в зависимост от тяхната рентабилност. 
Традиционните анализи на рентабилността разглеждат един (финансов) разход 
и един ефект (например принос към състоянието на водите съгласно целите на 
РДВ на ЕС). От друга страна, МЕЗВ имат сложна структура на разходите (например 
включваща финансови и нефинансови разходи, пропуснати ползи, предотвратени 
разходи, съпътстващи ползи, непреки ползи) и предоставят множество ползи 
(икономисване на енергия, намаляване на емисиите на парникови газове, 
разход на вода, качество на водите, биологично разнообразие и др.), които 
способстват за получаване едновременно на няколко ефекта и изпълнение на 
целите на няколко политики.

Съществуват няколко варианта за анализиране на ефективността, при които се 
отчита възможността за получаване на множество ползи.

Вариант 1 —  Ако всички цели на политики, установени за конкретния 
водосборен басейн или територия, се отчитат едновременно, 
може да сравнявате различните комбинации от мерки чрез 
анализ на разходите и ползите, в който се включват всички 
(положителни и отрицателни) ефекти и предоставяните 
екосистемни услуги. Може да извършите и многофакторен 
анализ, който да покаже как разглежданите комбинации от 

мерки помагат за постигане на определените 
цели на различните политики и по-общите цели 
на обществото. Анализът на рентабилността 
може да се използва за определяне на най-
евтиния начин за едновременно изпълнение 
на целите на много политики само в случаите, 
когато е възможно да се определи единичен, 
комплексен резултат или коефициент на 
ефективност. Изборът на метод (анализ на 
разходите и ползите, многофакторен анализ или 

анализ на рентабилността) може да зависи от наличието на 
данни за разходите и ползите.

17  http://www.forestry.gov.uk/fr/INFD-7YML5R

Допълнителна информация относно разходите, 
ползите и рентабилността на МЕЗВ е приведена 
в ОД № 4: Какви са ползите от МЕЗВ?, ОД № 5: 
Какви са разходите за МЕЗВ? и ОД № 6: Каква е 
рентабилността на МЕЗВ? Информация относно 
икономическите методи за оценка, които могат да 
се прилагат за оценяване на разходите и ползите от 
МЕЗВ е приведена в ОД № 7: Икономически методи 
за оценка на разходите и ползите от МЕЗВ (www.
nwrm.eu/synthesis-documents/). 

 Съдържание
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Ако в процеса на планиране една цел на определена политика има приоритет 
(например постигане на добро състояние на всички води съгласно РДВ на ЕС или 
намаляване на риска от наводнения съгласно целите на директивата относно 
наводненията), може да избирате между следните два варианта: 

Вариант 2 — Ако възнамерявате да извършите анализ на рентабилността, 
за да изберете най-подходящите мерки или сценарии, в този анализ 
трябва да включите само икономическите разходи, т.е. финансовите 
разходи за мерките (инвестиции, разходи за експлоатация и поддържане) 
плюс непреките разходи (например свързани с пропуснати приходи от 
стопанствата) минус предотвратените разходи в резултат от принос към 
целите на други политики (например намалени разходи за електроенергия 
поради по-доброто поддържане на температурата от зелените покриви или 
предотвратени разходи за торове поради по-добро управление на почвите);

Вариант 3 — Ако възнамерявате да сравните различните комбинации 
от мерки чрез анализ на разходите и ползите, трябва да отчетете всички 
(положителни и отрицателни) въздействия и екосистемни услуги за всеки 
сценарий (подобно на Вариант 1, но с акцент върху една, а не множество 
политики). След това може да извършите и многофакторен анализ, за да 
определите приносите на мерките към другите (неприоритетни) цели на 
политиките и към по-общите цели на обществото.

Проучване на множеството ползи от комбинация от мерки
„Множеството ползи“ могат да са най-разнообразни: внимавайте да не забравите някои от тях! Трябва 
да отчетете ползи, които не са основни спрямо политиката за водите (например задържането на въглерод 
или приноса към биологичното разнообразие), но въпреки това могат да са решаващи за избора на МЕЗВ. 
Необходимо е да отчитате както частните ползи (ползи за отделни лица, в това число и предотвратените 
разходи в резултат от изпълнението на мерките), така и ползите за обществото като цяло. В таблицата 
по-долу са посочени някои възможни ползи (списъкът не е изчерпателен и трябва винаги да обмисляте 
какво още може да се добави във вашия конкретен случай).
При оценяване на ползите не забравяйте да проверявате тяхното разпределение, тъй като те може да 
са специфични за определена социална група. Може да се наложи да анализирате и по-голяма площ от 
вашия водосборен басейн или територия. 
Оценката на ползите помага да се определят най-добрите мерки и да се усъвършенства техният проект 
въз основа на компромисите и съвместните ефекти при реализиране на необходимите ползи. Тя е добра 
основа и за определяне на възможностите за сътрудничество (съвместни действия в различни области) 
и за установяване 
на стимули за 
ангажиране на хората 
с изпълнението на 
МЕЗВ.

Каре 4

Социални (външни) ползи от: Частни (финансови/вътрешни) 
ползи от:

Подобряване на качеството на 
въздуха

Удължаване на живота на 
покривните покрития

Подобряване на качеството на 
водите Намаляване на разходите за енергия

Намаляване на въздействието на 
парниковите газове Защита от пожар

Опазване на биологичното 
разнообразие По-добро изолиране на шума

Контролиране на температурата в 
градска среда Подобрен външен вид

Задържане на дъждовната вода
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Глава 3

Ефективност на практиките за запазване на почвите за постигане на целите 
на различни политики
Практиките за запазване на почвите в Южна Испания са изследвани във връзка с техния принос за 
задържане на въглерод (Nieto et al., 2010; Smith et al., 2008; Sofo et al., 2005; IPCC (Междуправителствена 
комисия по изменението на климата), 2003), задържане на наносите (Gómez et al., 2009 и Francia-Martínez 
et al., 2006) и ефективността им за увеличаване на разнообразието на птици (Duarte et al., 2010; De la 
Concha et al., 2007; Muñoz-Cobo et al., 2003). Цялата информация е събрана и сравнена от Rodríguez-
Entrena et al., 2014 (вж. таблицата по-долу). Съществуващата литература обаче, не съдържа информация 
относно ефекта на мерките върху водния баланс.

Пример 7
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Bare soil with tillage
and pruning debris

burning

Bare soil with tillage
and incorporation of 
shredded pruning 

debris

Bare soil with 
no tillage

and incorporation of 
shredded pruning 

debris

Weed cover crops 
under herbicide 

control and prunir 
debris burning

Weed cover crops 
under herbicide 
control and 

incorporation of 
shredded pruning 

debris

Weed cover crops 
under mechanical 

control and 
incorporation of 
shredded pruning 

debris

Bare soil with no 
tillage and prnnis 
debris burning 

Carbon Sequestration C02 t/ha/year
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Източник: IMDEA, Анализ на базата на споменатите по-горе източници.

Зелени покриви във Виена, Австрия: рентабилна мярка
От 2013 г. общината във Виена подкрепя създаването на зелени покриви върху плоските покриви в града 
със сума 8—25 €/m² (максимум 2200 €). Проучване на икономическата ефективност на зелените покриви 
показва, че допълнителните разходи за тяхното изграждане (по сравнение с обикновените покриви) 
се компенсират от икономиите на енергия и по-дългия срок на експлоатация на покрива. Например, 
Porsche и Köhler (2003) и Hermy et al. (2005) приемат, че животът на покривното покритие се удвоява при 
поставяне на зелен покрив. Mann (2002) и Saiz et al. (2006) оценяват продължителността на използване 

на зелените покриви на 30 до 50 години.

Пример 8

Научете повече:  
http://www.nwrm.eu/, примери, Зелени 
покриви във Виена, Австрия (пример 37)

 Съдържание

http://nwrm.eu/case-study/green-roofs-vienna-austria
http://nwrm.eu/case-study/green-roofs-vienna-austria
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МЕЗВ: по-привлекателни решения, отколкото изглежда на пръв поглед
MMSD (Градски канализационен район на Милуоки) (2011) разглежда финансовата рентабилност 
на дълбоко разположен тунел за съхраняване на дъждовните води от територията на града и го 
сравнява с други възможни методи за съхраняване на водите. На фигурата по-долу е показано, че 
някои от алтернативните подходи за управление на дъждовните води в градска среда са (финансово) 
по-рентабилни от дълбокия тунел. Оказва се, че мерките, които могат в голям мащаб да се прилагат в 
изкуствените почви, преобладаващи в градска среда (например оформяне на естествени ландшафти, 
подобряване на почвите и градини, която улесняват попиването на дъждовната вода) не са най-
рентабилните. По чисто финансови съображения изпълнените МЕЗВ биха имали само ограничено 
значение за рентабилното управление на градските дъждовни води. 
Сравнението на фигурата е непълно и подвеждащо, защото традиционният анализ на рентабилността 
отчита само един ефект (улавяне на дъждовния отток), една полза (намаляване на разходите за 
инфраструктура) и финансовите разходи. Така разходите за инфраструктура се подценяват (тъй като не се 
отчитат външните разходи за дълбокия тунел), пренебрегват се предотвратените разходи от използването 
на екологосъобразна инфраструктура (икономии при пречистването на водите, намаляване на разхода на 
електроенергия от домакинствата и др.) и съпътстващите ползи (увеличаване на стойността на имотите, 
намаляване на замърсяванията, попълване на подпочвените води, подобрено качество на въздуха и др.). 
При това сравнение резултатът би бил коренно различен, ако се отчетат външните разходи за дълбокия 
тунел, като хоризонталната линия на фигурата ще се премести нагоре. Ако се отчетат предотвратените 
външни разходи, дължащи се на преките и допълнителни ползи, или положителните външни ефекти 
освен съхраняването на водите, всички нетни разходи за МЕЗВ ще се понижат.

Пример 9

X = % на увеличаване на обема за съхраняване на вода спрямо зададения обем (Регионален 
план за екологосъобразна инфраструктура в Милуоки: MMSD, 2011). 
Y = Допълнителни разходи (€/m3 от обема за съхраняване). [Забележка: Използван е 
обменен курс 1 € = 1,35 US$.]

Източник: Изчисления на IMDEA въз основа на MMSD (2013)
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Глава 3

Комбиниране на мерки за повишаване на ефективността
Във водосборния басейн Белфорд са изпълнени редица мерки, в това число създаване на езера, 
блокиране на ровове, засипване на дифузни пътища за водата и специфични мерки за задържане на 
наносите. Използването на група разнообразни мерки е предпочетено като по-подходящо от решение 
с единствена мярка поради разнообразните топографски условия и използване на земите (независимо 
от малката площ на водосборния басейн). Наблюдението и моделирането показват, че комбинацията от 
мерки е по-ефективна при отчитане както на ефекта върху задържането на водите, така и на ефекта върху 
качеството на водите.

Пример 11

Научете повече: http://www.nwrm.eu/, 
примери, Намаляване на повърхностния 
отток в селската област Belford, (пример 41)

Непълна оценка на ползите в проектите за района край Балтийско море
Повечето МЕЗВ, изпълнени в района край Балтийско море, са насочени към възстановяването на 
биологичното разнообразие и местообитанията. Поради това анализът на проблемите и критериите за 
избор на мерки обикновено целят да се изясни как промяната на хидрологичните условия може да е 
от полза за водолюбивите видове и техните местообитания. По тези причини показателите за оценка 
на успеха на мерките са свързани с биологичното разнообразие, а не с управлението на водите. 
Разширяването на видовете въздействия, включени в оценката, би я направило по-пълна и може да 
позволи разкриване на алтернативни или усъвършенствани решения.

Пример 10

Източници: примери: Влажна паркова зона Nummela, Финландия 
(пример 117); Опазване на биологичното разнообразие във влажната 
зона на Охраняван биосферен резерват Kamanos, Литва (пример 
124); Възстановяване на торфеното блато Kuresoo, Естония (пример 
63); Възстановяване на влажните зони Amalvas и Žuvintas, Литва 
(пример 14).

 Съдържание

http://nwrm.eu/case-study/rural-runoff-attenuation-belford-catchment-uk
http://nwrm.eu/case-study/rural-runoff-attenuation-belford-catchment-uk
http://nwrm.eu/case-study/rural-runoff-attenuation-belford-catchment-uk
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Стъпка 4 — Проверка на изпълнимостта на подбраните 
МЕЗВ

Както и при другите видове мерки, ще трябва да проверите разнообразни 
въпроси относно тяхната изпълнимост и прилагане, преди окончателно да ги 
изберете. Тук се включват (вж. също следващата глава, в която се разглеждат 
предварителните условия за изпълнение и постигане на ефективност на МЕЗВ), 
например: 

 ņ  проверка на техническата изпълнимост на предлаганите МЕЗВ (например 
гарантиране, че ползите от управляване на оттичането на водите чрез 
устойчиви отводнителни системи не се придружават от замърсяване на 
подпочвените води и, когато е така, обсъждане дали рискът може да се 
избегне чрез промяна на проекта);

 ņ  осигуряване на финансови ресурси за изпълнение на МЕЗВ; 

 ņ  оценка на адекватността на съществуващото управление (и предлагане 
на подходящи промени, когато е необходимо) и определяне на 
отговорностите за изпълнение; 

 ņ  проверка на инвестиционните цикли и определяне на оптималния момент 
на изпълнение на мерките.

Въпреки че вече сте разгледали тези проблеми по време на стъпки 1, 2 и 3, понякога 
положението с МЕЗВ е малко по-сложно и поради това се налага проблемите да 
се преразгледат на стъпка 4. Това е особено важно в случаите, когато мерките 
ще се изпълняват, финансират или наблюдават от отдели или организации, които 
отговарят за области на политиката, различни от тази 
на водещата организация, отговаряща за процеса на 
планиране. Поради това за успешно изпълнение на 
мерките е необходимо да се използва интегриран 
процес на планиране.

Информация относно проверките за 
изпълнимост е приведена в ОД № 8: 
Благоприятни възможности за прилагане 
на МЕЗВ, ОД № 9: Пречки и фактори, които 
съдействат за успеха на МЕЗВ и ОД № 11: 
Как се финансират МЕЗВ? (www.nwrm.eu/
synthesis-documents/) 

Подобряване на съгласуваността между политиките за максимална ефективност на процеса на планиране на МЕЗВ
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Стъпка 5 — Изберете мерките и действайте!

Въз основа на извършените оценки и многобройните дискусии със съответните 
заинтересовани страни и с вземащите решения (вж. по-долу), вече е време 
да изберете подходящата комбинация от мерки, включващи МЕЗВ и да ги 
реализирате.

При това трябва да заделите достатъчно човешки и финансови ресурси за:

 ņ  Наблюдение и оценка на ефективността и въздействието на пакета 
изпълнявани мерки (както е описано по-долу в раздела относно 
наблюдението и контрола).

 ņ  Периодични контакти с организациите, които отговарят за други политики 
и с бъдещите потребители на услугите от МЕЗВ, за да се определи и обсъди 
действителната ефективност при задоволяване на потребностите на тази 
страни и при необходимост да се предложи изменение на изпълнявания 
проект.

 ņ  Вземете предвид необходимостта от коригиране на мерките според 
резултатите от наблюдението и оценката, за да осигурите рентабилност 
при реализиране на целите.

 ņ  Споделяйте информацията с другите заинтересовани страни по проекта 
или по други сходни проекти, тъй като така ще подкрепите съвместното 
натрупване на знания, което ще е в основата на бъдеща по-добра 
координация и ефективност на политиките.

 ņ  Съобщавайте на заинтересованите страни и на обществеността за 
проблемите при изпълнението на мерките и техния ефект.

Подобряване на съгласуваността между политиките за максимална ефективност на процеса на планиране на МЕЗВ
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Глава 1

Избиране, разработване 
и изпълнение на МЕЗВ: 
предварителни условия 
за осигуряване на 
ефективност
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Избиране, разработване и изпълнение на МЕЗВ: предварителни условия за осигуряване на ефективност

Изпълнението, ефективността и успехът на МЕЗВ зависят от многобройни 
фактори, които обикновено са различни в различните държави, водосборни 
басейни, градски и селски области. Основен проблем е да се осигурят подходящи 
стимули за съгласувано изпълнение на различните политики и стратегии. МЕЗВ 
могат да изпълняват улесняващи и обединяващи функции, когато не се разглеждат 
само тези техни особености, които са свързани с водите. Съгласуването вече е 
заложено в съществуващите политики (вж. таблицата по-долу) и вие имате ясна 
основа за неговото насърчаване на всички нива на вземане на решения — 
градове, водни басейни или селски области.

Таблица 2 — Съгласуване на политиките: необходимо условие за изпълнение, заложено в 
политиките на ЕС

Политика Основа за съгласуване и съвместно действие с други политики и стратегии на ЕС

Рамкова 
директива за 

водите

РДВ изисква още по-пълно интегриране на опазването и устойчивото управление на водите в другите 
политики на Общността, например в областта на енергията, транспорта, земеделието, рибарството, 
регионалните политики и туризма [...]. РДВ също така трябва да служи като основа за непрекъснат 
диалог и разработване на стратегии за по-нататъшно интегриране в други политики. По-специално, 
всички планове за управление на речни басейни трябва да преминават „климатична проверка“, за да се 
гарантира, че в тях са отчетени проблемите, свързани с изменението на климата. 

Директива 
относно навод-

ненията

Поради общия им акцент върху водите и общата планова единица (речен басейн / водосборен басейн) 
е важно да се определят съвместните действия за постигане на добро състояние на водите (РДВ) и 
управлението на риска от наводнения (директива относно наводненията). В член 9 на директивата 
относно наводненията напълно конкретно е посочено, че държавите членки предприемат необходимите 
мерки за съгласуване на прилагането на настоящата директива и на Директива 2000/60/ЕО, като се 
съсредоточават върху възможностите за подобряване на ефикасността, обмяната на информация и за 
постигане на съвместно действие и извличане на ползи, като се отчитат екологичните цели, определени 
в член 4 от Директива 2000/60/ЕО.

Стратегия за 
биологично 

разнообразие

Съгласуването на политиките е важно за постигане на целите на стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие. В стратегията се посочва, че за постигане на целите до 2020 година е необходимо пълно 
изпълнение на действащото в ЕС законодателство в областта на околната среда, както и мерки на 
национално, областно и местно ниво. Няколко съществуващи или планирани инициативи подкрепят 
целите на стратегията за биологично разнообразие. Например изменението на климата, което е 
значимо и нарастващо по сила отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие, променящо 
местообитанията и екосистемите, е обект на обширен пакет политики на ЕС, приет през 2009 г. [...] 
Стратегията също подчертава значението на бъдещата рамкова директива за опазване на почвите, 
която е необходима за постигане на целите на ЕС в областта на биологичното разнообразие. Обръща 
се внимание на необходимостта от полагане на допълнителни усилия от страна на ЕС за насърчаване 
на по-доброто сътрудничество между различните конвенции относно биологичното разнообразие и 
конвенциите относно изменението на климата и опустиняването, тъй като това ще позволи да се получат 
взаимни ползи.

Обща сел-
скостопанска 

политика

Интегрирането на политиките е посочено ясно в целите на бъдещата Обща селскостопанска политика, 
които включват: а) да продължава действията за смекчаване на последствията и адаптация към 
изменението на климата, за да позволи на селското стопанство да реагира на изменението на климата 
и б) да осигури устойчиви производствени практики и увеличаване на предлаганите екологосъобразни 
стоки, тъй като много от ползите за обществото, получени чрез селското стопанство, не се компенсират 
парично чрез нормално функциониращия пазарен механизъм. Преките плащания съгласно бъдещата 
Обща селскостопанска политика вече включват РДВ в обхвата на кръстосаното спазване на изисквания. 
В бъдещата Обща селскостопанска политика се подчертава необходимостта от укрепване на 
съгласуваността между политиката за развитие на селските райони и други политики на ЕС, по-специално 
чрез създаване на обща стратегическа рамка за фондовете на ЕС. Държавите членки трябва да определят 
приоритетни в екологично отношение области, като целта е да се подкрепи изпълнението на политиките 
на Съюза относно околната среда, климата и биологичното разнообразие.

Екологосъо-
бразна инфра-

структура

В стратегията на ЕС относно екологосъобразната инфраструктура се подчертава, че тя може да е 
от голямо значение в областта на регионалното развитие, изменението на климата, управлението 
на риска от бедствия, селското/горското стопанство и околната среда. Освен това се посочва, че 
екологосъобразната инфраструктура трябва да стане стандартна част от пространственото планиране и 
устройството на териториите, която е напълно интегрирана в изпълнението на тези политики.

План за 
водните 

ресурси на 
Европа

Като се имат предвид затрудненията при осигуряване на добро качество на водите съгласно 
изискванията на РДВ, в плана за водните ресурси на Европа се посочва, че е необходимо по-добро 
изпълнение и интегриране на целите на политиката за водите в други политики, например в Общата 
селскостопанска политика, кохезионните и структурни фондове и политиките относно енергията 
от възобновяеми източници, транспорта и обединеното управление на бедствия. Освен това се 
обръща внимание на необходимостта да се засили интегрирането на политиките в подкрепа на 
екологосъобразната инфраструктура. Подчертава се също необходимостта в максимална степен да 
се използват плановете за управление на речни басейни, които изискват при управление на водните 
ресурси да се прилага интегриран подход, обединяващ различни политики, например в областта на 
селското стопанство, аквакултурите, енергетиката, транспорта и обединеното управление на бедствия.
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В допълнение към основния процес за определяне и избор на мерките, който 
беше изложен и обсъден в предходния раздел, съществуват и предварителни 
условия, които са с ключово значение за успешния избор, разработването и 
изпълнението на МЕЗВ, както е показано на приведената по-долу схема.

Глава 4
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Избиране, разработване и изпълнение на МЕЗВ: предварителни условия за осигуряване на ефективност

Проблем 1 — Привличайте наистина 
многостранни знания 

Поради многофункционалността, способността да осигуряват множество 
ползи и потребността от обхващане на целите на много политики, 
извършването на предварителна оценка на МЕЗВ за улесняване на 
избора на мерки изисква да се разбират основните причини за неуспех 
при изпълнението на целите на различни политики (познаване на 
взаимните връзки между движещите сили, трудностите, състоянието 
на околната среда и въздействията в областите на различните 
политики). Необходимо е също да се познават, макар и не задължително точно, 
многостранните въздействия на МЕЗВ. Често на практика това не е така.

 ņ  Наличните познания често се 
отнасят само за един проблем. 
В много случаи подробната 
информация за възможните 
въздействия на всяка отделна 
мярка не обхваща целия възможен 
диапазон на биофизичните 
въздействия и екосистемните 
услуги, които се очакват от МЕЗВ 
(вж. таблицата и www.nwrm.eu/
benefit-tables/); 

 ņ  При обсъждане на МЕЗВ по 
време на конкретен процес на планиране, обикновено проучването 
се ограничава само до информацията относно приоритетната цел на 
процеса. По принцип на другите въздействия и на приносите за постигане 
на целите на други политики се обръща малко внимание.

 ņ  Проучванията обикновено обхващат само причинно-следствените връзки 
в специфичен контекст (пилотни градски обекти или водосборни басейни). 
Не се разбират добре начините за прехвърляне на специфична за даден 
обект информация към други обекти и условия. 

Поради това може да обмислите специфични дейности, които да помогнат за 
оценка на информацията относно очакваните многостранни въздействия и 
ефективността на МЕЗВ. 

 ņ  Привлечете ключови специалисти и заинтересовани страни от други 
области, които да добавят своята гледна точка и практическите си знания 
на ключовите етапи на процеса за избиране на мерки.

 ņ  Осигурете допълнително финансиране за текущо извършвани 
проучвания, които в сегашния си вид обхващат само частично множеството 
ползи от МЕЗВ. Допълнителното финансиране трябва да се използва за 
разширяване на броя изследвани ползи, като гарантира добри резултати 
от влагането на ограничените финансови ресурси, с които разполагате. 
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 ņ  Изпълнете интегрирани пилотни проекти, за да изпитате прилагането на 
МЕЗВ в реални условия и систематично наблюдавайте разнообразните 
очаквани биофизични въздействия и екосистемни услуги. Ангажирайте 
ключовите фигури при вземане на решения в други обществени 
административни органи в управлението, наблюдението и/или оценката 
на пилотните проекти, за да ги запознаете по-добре с МЕЗВ и да подобрите 
съгласуваността между политиките. Интегрираните проекти в рамките на 
водосборен басейн са един от приоритетите на новата многогодишна 
програма LIFE 2014—2020, която предоставя добра възможност за 
демонстриране на МЕЗВ и за оценка на тяхното въздействие и ефективност 
в реални условия.

 ņ  При изпълнението на избраните от вас мерки, внимавайте да не повтаряте 
чужди грешки и поддържайте подробна документация за подпомагане и 
консултиране в бъдеще на реализирането на подобни мерки.

Глава 4
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Избиране, разработване и изпълнение на МЕЗВ: предварителни условия за осигуряване на ефективност

Проблем 2 — В процеса на избор на мярка 
осигурете ясна представа за функционирането и 
мащаба на хидрологичния цикъл 

Въздействието и ефективността на МЕЗВ обикновено се оценяват най-
добре в граници, които позволяват местните изменения на биофизични 
параметри да се приведат към промени на течението на реките, 
състоянието на реките и местообитанията или други екосистемни 
услуги. Подходящи може да са границите на водосборния басейн 
(считан обикновено за основна управлявана единица в политиката за 
водите) или други, които позволяват да се определи въздействието на 
предлаганите МЕЗВ върху хидрологичния цикъл.

Областта, в която работите, също може да окаже влияние при избора на най-
добрия мащаб за оценка на въздействията. Например, като ... 

 ņ  Специалист по водите: вие вече работите в рамките на водосборния 
басейн и решавате въпроси, свързани с управлението на водите на 
отделните водоеми или на целия водосборен басейн. От друга страна, вие 
трябва да отчитате и ползите от МЕЗВ, реализирани извън водосборния 
басейн и в пространствените рамки, характерни за други политики, 
например в областта на биологичното разнообразие, ако акцентът на 
мерките по РДВ са прелетните видове птици.

 ņ  Специалист по градоустройство: трябва ясно да формулирате водния 
цикъл при планиране на териториите. Това изисква разбиране на 
взаимодействията между градските хидрологични процеси и по-общите 
процеси, засягащи водните ресурси и екосистеми. 

Сектор Текущо използван мащаб при 
управление Връзка с водите

Земеделие Нива/стопанство, селскостопанска 
област

Разполагане на стопанствата във водосборния 
басейн, определяне на връзките между 
управлението на стопанствата и хидрологичния 
цикъл с изясняване на въздействието на 
стопанските единици върху състоянието на 
водните екосистеми.

Градска среда Градски център, агломерация 
Включване на проницаеми/непроницаеми площи 
в хидрологичния цикъл, свързване на водните 
услуги (питейна вода, канализация) с водните 
екосистеми / водоемите

Лесовъдство Горско стопанство, планинска верига

Свързване на управлението на горите с 
хидрологичния цикъл (чрез инфилтрирането на 
вода и повърхностния отток), свързване на горите 
с местните защитени природни обекти и по-общо 
с биологичното разнообразие 

Възстановяване на 
водни екосистеми Речно корито, влажни зони

Разположение на възстановявания обект 
във водосборния басейн, свързване на 
възстановявания обект с биологичното 
разнообразие, свързване на възстановяваните 
обекти с близките градски области, които могат да 
се възползват от подобреното благоустрояване
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Таблица 3 — Подобряване на приложимостта към водите на мащабите, специфични за 
различни сектори
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 ņ  Агенция или организация за опазване на околната среда: трябва 
да проучите и разберете връзките между хидрологичния цикъл и 
биологичното разнообразие. В някои случаи усилията за опазване на 
природата могат да помогнат за изпълнение на целите на политиката 
за водите и за възстановяване на доброто състояние на водите във 
водосборния басейн. 

За насочване на оценката в рамките на водосборния басейн или изясняване на 
водния цикъл в процеса на планиране е необходимо: 

 ņ  Ясно дефиниране на множеството цели на политиките и управлението 
в рамките на водосборния басейн или територията, като се обсъдят 
ползите и политиките, с които са свързани МЕЗВ. Например, планирането 
на управлението на речен басейн в някои държави обхваща само целите 
на РДВ и не засяга риска от наводнения и проблемите на адаптацията 
към изменения на местообитанията или климата. Това намалява 
шансовете МЕЗВ да се утвърдят като добро решение при постигане 
на тези многобройни цели, освен когато е възможно проблемите да се 
преобразуват в мащаба на водосборния басейн.

 ņ  Създаване на механизми за оценка или на правила, които улесняват 
съчетаването и обсъждането на множеството възможни въздействия 
на мерките (ЕМЗВ и други) в мащаба на водосборния басейн (или друг 
подходящ и свързан с водите географски мащаб). Това може да е географска 
информационна система, която улеснява определянето на местата, където 
МЕЗВ МЕЗВ биха били най-подходящи и осигурява качествена оценка за 
предоставяните от мерките екосистемни услуги и населението, което ще се 
възползва от тях. Механизмът може да бъде и във формата на управляван 
процес на съчетаване (и консолидиране) на познанията на специалисти 
и заинтересовани страни за географските области с най-голям потенциал 
за прилагане на МЕЗВ и възможното въздействие на мерките. Той може 
също да се основава на сложни пространствени модели, които улесняват 
свързването на евентуалните мерки с хидрологичните или екологични 
изменения на водосборния басейн (вж. фигура 13).

 ņ  Изясняване на връзките с обекти нагоре и надолу по течението, за да 
се определят възможностите за получаване на ползи в някоя част на 
водосборния басейн чрез изпълнение на дейности на друго място.

Важно е да се подчертае, че изборът на мерки може да се извършва в различни 
граници, например:

 ņ границите на водоемите според дефиницията в РДВ;

 ņ  границите на защитената природна зона, в която се прилагат специфични 
мерки за опазване на биологичното разнообразие;

 ņ границите на градска зона. 

Какъвто и да е основният мащаб, водосборният басейн остава най-важен 
за преобразуване на промените на параметрите за задържане на вода в 
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определени зони в промени на показатели, характеризиращи дадена политика, 
например състояние на речната вода, течения на реките и др. Обаче понякога 
осигуряваните екосистемни услуги и възползващото се от тях население могат да 
са разположени извън свързаната с водите зона на планиране. Въпреки това, те 
ще трябва да се отчетат при избора на мерките.

Избиране, разработване и изпълнение на МЕЗВ: предварителни условия за осигуряване на ефективност

Картиране в едър мащаб като средство за вземане на решения
Федералната агенция по опазване на околната среда в Германия има разработен национален каталог 
за състоянието на заливните тераси, в който са оценени загубите или влошаването на заливните тераси 
на всички основни реки в страната. При това е използвано картиране, подобно на това за състоянието 
на водоемите съгласно РДВ. Картирането в национални граници позволява ефективно определяне 
на приоритетите на проектите за възстановяване и поради това е важен инструмент за рентабилно 
управление на речните басейни. След картирането може да се извърши обобщена 
оценка на резултата (обхващане на морфодинамиката, хидродинамиката, 
растителността и използването на земите).

Пример 12

Източник: Доклад от Dr 
Stephanie Natho, second Western 
Region workshop (втори работен 
семинар на Западния регион) 
- http://www.nwrm.eu/regional-
networks/western-regional-
network/second-western-region-
workshop

Моделиране в рамките на водосборния басейн за оценка на намаляването на 
риска от наводнения
Програмата за възстановителни мерки във водосборния басейн на Еделстън (Шотландия) има за цел 
да забави потока при наводнение чрез пресъздаване на специфични екосистеми, които често липсват в 
съвременния ландшафт. Тези елементи включват растителност по речния бряг, речно русло с меандри, 
функциониращи заливни тераси, здрави брегове, големи клони на дървета в течението и влажни зони. 
Всеки от тях има значение за забавяне на водите при наводнение и увеличаване на попиващата в 
почвата вода. Специалистите от проекта работят съвместно с фирмата CBEC eco-engineering и извършват 
подробно хидрологично моделиране, за да разположат възстановителните мерки на най-подходящите 
места. През 2012 г. Tweed Forum създава демонстрационен модел, който показва 
как обекти в ландшафта могат да помогнат за намаляване на наводненията. 
Моделът се показва на местни селскостопански изложби и обществени 
мероприятия.

Пример 13

Научете повече: http://www.
t w e e d fo r u m . o r g / p ro j e c t s /
current-projects/eddleston_aim3

 Съдържание
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Избиране, разработване и изпълнение на МЕЗВ: предварителни условия за осигуряване на ефективност

Проблем 3 —  Включете в процеса на планиране 
страни, заинтересовани от всички 
очаквани ползи

Включването на заинтересованите страни и гражданите има решаващо 
значение за успеха на плановете и стратегиите в областта на речните 
басейни, водосборните басейни, градската среда и биологичното 
разнообразие. То подобрява информираността и ангажираността, чрез 
което увеличава вероятността за успех и ефективността. В допълнение 
към общите принципи за консултиране и съвместно участие, заложени 
в Орхуската конвенция, законодателството на ЕС конкретно насърчава 
консултациите и участието на заинтересованите страни и обществеността, както 
е показано в Таблица 4. 

Правна основа за включване и участие на заинтересовани страни

Рамкова 
директива за 

водите

В преамбюла на РДВ се подчертава, че нейният успех зависи от [...] информацията, консултациите и 
участието на обществеността, включително ползвателите. Член 14 от РДВ е посветен на информирането 
и консултациите с обществеността, като посочва, че държавите членки окуражават активното участие 
на всички заинтересовани страни в прилагането на настоящата директива, и особено в изработването, 
преразглеждането и актуализирането на плановете за управление на речни басейни.

Директива 
относно навод-

ненията

В член 10 на директивата относно наводненията 18 се посочва, че държавите членки насърчават 
активното участие на заинтересованите страни в създаването, оценяването и актуализирането на 
плановете за управление на риска от наводнения.

Стратегия за 
биологично 

разнообразие

В раздел 4.1 на стратегията за биологично разнообразие се подкрепя създаването на партньорства 
за биологично разнообразие. Посочва се, че активното ангажиране на гражданското общество ще 
се подкрепя на всички нива на реализиране. Гражданските научни инициативи, например, са ценно 
средство за събиране на висококачествени данни и ангажиране на гражданите с дейностите по опазване 
на биологичното разнообразие.

Обща сел-
скостопанска 

политика

Новата Обща селскостопанска политика предлага различни механизми за обмен на информация 
относно възможните действия в областта на селското стопанство и за ползите от тях, включително в 
мащабите на Европа. По-специално, насърчава се свързването на националните мрежи, организациите 
и административните органи, които имат отношение към създаването, изпълнението и оценката на 
планове за развитие на селските райони, тъй като е доказано, че това може да играе много важна 
роля за подобряване на качеството на програмите за развитие на селските райони чрез по-добро 
включване на заинтересованите страни в управлението на процесите на развитие на селските райони, 
както и в информирането на обществеността за ползата от тези мерки. В член 5319 се предлага 
създаване на мрежа за Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за подкрепа на селскостопанската 
производителност и устойчивост, която дава възможност за свързване в мрежа на оперативни групи, 
консултантски услуги и изследователи. Европейското партньорство за иновации ще а) улеснява 
обмена на експертни знания и добри практики; б) създава диалог между земеделските стопани и 
научноизследователската общност и улеснява включването на всички заинтересовани страни в процеса 
на обмен на знания.

18 19 

По отношение на МЕЗВ основното предизвикателство 
е разширяването на кръга на заинтересованите страни 
спрямо досегашната практика. Това е с решаващо 
значение за определяне, обсъждане и отчитане на 
мнението и интереса от гледна точка на различните 
политики и множеството очаквани ползи, когато се 
избират мерките за финансиране и изпълнение. 

18 Глава V, Съгласуване с директива 2000/60/ЕО, обществена информация и консултация

19 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година 
относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета

Информация относно управлението, 
привличането на заинтересованите 
страни и съгласуването на политиките е 
приведена в ОД № 9: Пречки и фактори, 
които съдействат за успеха на МЕЗВ и ОД 
№ 10: Координиране на политиките по 
отношение на МЕЗВ — как те се вписват 
в европейските директиви? (www.nwrm.
eu/synthesis-documents/) 

Привличайте 
наистина 

многостранни 
знания

В процеса на избор 
на мярка, осигурете 
ясна представа за 
функционирането 

и мащаба на 
хидрологичния 

цикъл

Включете в 
процеса на 

планиране страни, 
заинтересовани от 

всички очаквани 
ползи

Определете 
необходимите 

стимули

Разширете обхвата 
на наблюдението 

и оценката

Таблица 4 — Привличане и участие на заинтересованите страни в съответни ключови 
мероприятия на политиките на ЕС

 Съдържание
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Ако сте ... 

 ņ  Специалист по речните басейни, работещ по РДВ, опитайте да осъществите 
връзки с вземащите решения и заинтересованите страни в областта на 
управлението на риска от наводнения, биологичното разнообразие, 
изменението на климата или планирането на градската среда. Канете ги 
да консултират и евентуално да участват в процеса за избиране на мерки, 
колкото е възможно по-често. 

 ņ  Специалист по планиране на градската среда, свързвайте вашите анализи 
и предлагани мерки с по-общите функции на хидрологичния цикъл и 
водните екосистеми. Канете за дискусии специалисти по планиране на 
управлението на водосборни басейни, експерти по изменението на 
климата и специалисти в областта на биологичното разнообразие — това 
ще ви помогне да определите по-общите аргументи за и против вашите 
действия и да намерите такива, които са изгодни както за вашия, така и за 
другите сектори.

 ņ  Специалист по управление на горите, обсъждайте с хората, които вземат 
решения за развитието на близките градски области, и определяйте 
ползите, които горите могат да предоставят на жителите на града. 
Поддържайте контакти с вземащите решения в областта на водите, за 
да затвърдите и разширите признаването на значението на горите за 
осигуряване на устойчив хидрологичен цикъл.

 ņ  Селскостопански специалист, обсъждайте със специалистите по 
планиране на водните ресурси и агенциите за опазване на околната среда 
местата, на които промяната на селскостопанската практика би имала най-
голям полезен ефект върху водите и биологичното разнообразие. 

Този подход среща някои затруднения, първо, защото не винаги съществуват 
механизми за привличане на заинтересованите от други области и второ, поради 
риска от „консултационна умора“, когато всички участват навсякъде. Поради това 
е необходимо по-пълно да се свързват и интегрират различните процеси, за да е 
възможно съвместно обсъждане на политиките. 

Специфични механизми за улесняване на колективните обсъждания на различни 
нива на вземане на решения, с възможен ефект върху решенията, които отчитат 
целите на различни политики, са например:

 ņ  Създаване на обща база знания, която обхваща множеството ползи на 
възможните мерки, така че вземащите решения и заинтересованите от 
всяка конкретна политика да открият своя интерес и проблемите, за чието 
решаване отговарят.

Глава 4

 Съдържание
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Разработване на бази с данни за мерки, приложими в няколко политики
В Германия са разработени „Препоръки за съгласувано прилагане на Директивата на ЕС за управление на 
риска от наводнения и Рамковата директива за водите“, които освен другото, определят и възможните 
съвместни действия при изпълнение на програмите за мерки. Във връзка с това е съставена матрица за 
анализиране на взаимодействията между мерките по директивата за управление на риска от наводнения 
и мерките по РДВ. По този начин систематично се оценяват приложимостта и взаимодействията между 
мерките по РДВ и по директивата относно наводненията за изпълнение на 
целите на тези директиви. Предвижда се този подход да се разшири и да 
обхване възможните приноси от Рамковата директива за морска стратегия.

Пример 14

 ņ  Създаване на специфични условия за обсъждане/
насочване (работни групи, консултативни комитети, 
семинари) за представителите на различни политики и заинтересовани 
страни в областта на водите и управлението на територията. Това помага 
за установяване или засилване на сътрудничеството между различните 
процеси на планиране и политики, в това число при обсъждане на 
аргументите за и против евентуални мерки (включително МЕЗВ), които 
биха могли да предоставят множество ползи. 

 ņ  Улесняване на обмена на информация, връзките и дейностите за 
запознаване на обществеността с проблемите, за интегриране на 
мненията от различни страни на процеса на управление на териториите 
и водите в границите на водосборния басейн, което да съдейства при 
определяне кога и как да се избират МЕЗВ поради евентуалните различни 
ползи.

Избиране, разработване и изпълнение на МЕЗВ: предварителни условия за осигуряване на ефективност

Научете повече:  
Препоръката и матрицата 
(Приложение І) могат да се намерят 
на уебсайта  
http://www.wasserblick.net/servlet/
is/146574/

Възстановяване на река Куоги в Лондон, Обединено кралство:  
пример за качествен процес с участие на заинтересованите страни и на 
специалисти
С развитие на градската среда в долината на река Куоги и в естествената заливна тераса край Люшъм 
в централен Лондон се увеличават и речните наводнения, на които са подложени местните жители 
и фирми. През 1968 г. центърът на Люшъм е наводнен на височина повече от 1 m; след това се 
случват и други наводнения. Необходим е проект за смекчаване на ефекта от наводненията, за да се 
прекрати намаляването на площта на заливната тераса във водосборния басейн. В проекта участват 
различни заинтересовани страни: Агенцията по околна среда, Групата за действие Quaggy Waterways, 
местни жители, лондонските райони Greenwich и Sutton. Комуникацията, положителното отношение, 
непрекъснатите и започнали отрано консултации се оказват ключови елементи за успеха на проекта. 
Процесът включва активно ангажиране и участие по време на проектирането и строителството на 
населението и заинтересованите страни, в това число партньорства, училища и групи и др. При 
реализацията на мерките е постигнато не само разбиране на смисъла на извършваните дейности, но и 
чувство за притежаване и отговорност, което продължава и при експлоатирането на МЕЗВ. По време на 
етапите на планиране и изпълнение към проекта работи на пълен работен ден отговорник за връзките 
с обществеността. Проектът е разработен от мултидисциплинарен екип от инженери, ландшафтни 
оформители и еколози, за да се оптимизират възможностите за значителни 
визуални, обществени и екологични подобрения едновременно с решаването 
на проблема за управление на риска от наводнения.

Пример 15

Научете повече:  
http://www.nwrm.eu/, примери, 
Възстановяване на река Quaggy 
в Лондон, Обединено кралство 
(пример 12)

 Съдържание
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20 http://www.forestry.gov.uk/pdf/stfap_final_report_appendix12_7_Apr2011.pdf/$FILE/stfap_final_report_
appendix12_7_Apr2011.pdf

21 http://upstreamthinking.org/index.cfm?articleid=8699

22 http://upstreamthinking.org/index.cfm?articleid=9633

23 http://upstreamthinking.org/index.cfm?articleid=11396

Глава 4

Проекти за забавяне на водите в торфените блата Пикъринг ии Ексмур: два 
различни подхода
Проектът за забавяне на водите в Пикъринг включва МЕЗВ за естествено управление на наводненията 
в ситуация, при която традиционните неприродосъобразни защитни мерки са отхвърлени, тъй като 
не удовлетворяват критериите за разходи и ползи. Поради проявявания от обществеността интерес и 
необходимостта при изпълнение на проекта да се работи с много заинтересовани страни е разработен 
План за ангажиране на обществеността20. Той включва следните стъпки: 

От друга страна, проектът за торфеното блато Ексмур21, който управлява водния отток чрез възстановяване 
на торфените блата в планински район, възприема образователен подход при ангажиране на 
населението. При него се използват информационно-разяснителни дейности и материали22 и обществени 
мероприятия23. 
Проявяваният от обществеността засилен интерес и полемиката относно предлаганите МЕЗВ са важни за 
определяне на оптималната степен и начина на ангажиране на заинтересованите страни.

Пример 16

Стъпка 0 –  Каква е ролята и квалификацията 
на членовете на екипа на 
проекта?

• Начини на комуникация между 
членовете на екипа на проекта

• Ключови функции и отговорности в 
проекта

• Квалификация

Стъпка 1 – Какво искаме да постигнем 
заедно?

• Ниво на ангажираност
• Свързани проблеми
• Бизнес цели
• Ключови послания
• Критерии за успех

Стъпка 2 –  Защо работим с обществеността и 
други заинтересовани страни? • Цел за ангажиране

Стъпка 3 – Кого трябва да привлечем? • Анализ на заинтересованите страни и 
данни за контакт

Стъпка 4 –  Как да ангажираме различните 
заинтересовани страни? • Програма за ангажиране

Стъпка 5 – Какво ще използваме и как? • Какво е необходимо, за да започнем?
• Как ще записваме оценките и наученото?

 Съдържание

http://www.forestry.gov.uk/pdf/stfap_final_report_appendix12_7_Apr2011.pdf/$FILE/stfap_final_report_appendix12_7_Apr2011.pdf
http://www.forestry.gov.uk/pdf/stfap_final_report_appendix12_7_Apr2011.pdf/$FILE/stfap_final_report_appendix12_7_Apr2011.pdf
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Избиране, разработване и изпълнение на МЕЗВ: предварителни условия за осигуряване на ефективност

Дейности за информиране и запознаване на населението с проектите за 
възстановяване на влажните зони в района на Балтийско море
В примерите за дейностите по възстановяване и управление на влажни зони в прибалтийските 
държави информирането и комуникирането със заинтересованите страни е насочено към запознаване 
със значението на влажните зони и по-специално с ценността на птиците и местообитанията. 
При възстановяването на високото торфено блато Аклаис в Латвия екипът на проекта създава 
документален филм „Непознатите торфища“ и подвижна изложба „Тайните на торфищата“. По време на 
възстановяването на влажните зони Амалвас и Зувинтас в Литва проектът също създава документален 
филм „Възраждане на влажните зони“ и модернизира изложба за високите торфени блата в центъра за 
посетители на биосферния резерват Зувинтас. Тъй като много от проектите за възстановяване на влажни 
зони се изпълняват с финансова подкрепа от програмата LIFE, на обектите се поставят информационни 
табла. Те съдържат информация за района, изпълняваните дейности и значението на обекта за опазване 
на природата.

Пример 17

Районът на торфеното блато Аклаис в Латвия. Източник: Mr. Gunars 
Balodis, Latvia

Научете повече:  
http://www.nwrm.eu/, 
примери, Възстановяване 
на влажните зони Amalvas 
и Zuvintas, Литва (пример 
14) и Възстановяване на 
високото торфено блато 
Aklais в Латвия (пример 
123)

 Съдържание

http://nwrm.eu/case-study/restoration-raised-bog-aklais-latvia
http://nwrm.eu/case-study/restoration-raised-bog-aklais-latvia
http://nwrm.eu/case-study/restoration-raised-bog-aklais-latvia
http://nwrm.eu/case-study/restoration-raised-bog-aklais-latvia
http://nwrm.eu/case-study/restoration-raised-bog-aklais-latvia
http://nwrm.eu/case-study/restoration-raised-bog-aklais-latvia
http://nwrm.eu/case-study/restoration-raised-bog-aklais-latvia
http://nwrm.eu/case-study/restoration-raised-bog-aklais-latvia
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Проблем 4 — Намерете подходящите стимули 

Не е лесно да се постигне подходящо отчитане на целите на различни 
политики и сектори и отчитане на множество ползи в рамките на 
единичен процес на вземане на решение. Но има смисъл да се 
постоянства в тази насока, за да се разшири кръгът на възможностите, 
които допринасят (макар и малко) за постигане на целите, ако са 
осигурени достатъчно стимули за реализиране на промените. 

Стимули за икономическите субекти, местните органи за управление 
и заинтересованите страни, имащи отношение към прилагането на 
МЕЗВ, са например: 

 ņ  Информация и връзки по отношение на ползите от МЕЗВ и съществуващите 
възможности за финансиране.

 ņ Обучение за оценка на множество ползи.

 ņ  Създаване на специфични механизми за управление, 
които подкрепят съгласуването на политиките и 
съвместното приемане на решения.

 ņ  Подкрепа на общността за обмяна на практики 
относно МЕЗВ при споделяне на опита на различаващи 
се сектори и области.

 ņ  Сключване на доброволни споразумения между тези, които изпълняват 
МЕЗВ и тези, които имат полза от изпълнените мерки. 

Стимулите могат да са и под формата на финансова подкрепа. Тъй като МЕЗВ могат 
да осигуряват множество ползи и да помагат за постигане на целите на различни 
политики, те биха могли да се финансират чрез много финансови инструменти, 
например компенсационни плащания за извършване на определени услуги или 
финансиране от частни и публични източници, които подкрепят промяната на 
практиките.

Определянето на начина на финансиране се превръща в основна задача на 
управлението, която може да е решаваща за успешното 
изпълнение на МЕЗВ. Целта е да се създаде интегрирана 
комбинация или пакет от местни, национални и европейски 
източници на финансиране, насочени към различни сектори, 
различни ползи от МЕЗВ и техния възможен принос за 
изпълнение на целите на различни политики. Ако връзките 
между тези, които ще имат полза от мерките, са реализирани 
успешно, компенсационните плащания биха могли непряко да 
намалят натиска върху обществените бюджети (национални, 
областни, общински). 

Допълнителна информация 
относно начините и 
източниците на финансиране 
е приведена в ОД № 11: Как се 
финансират МЕЗВ? (www.nwrm.
eu/synthesis-documents/) 

Обединяването на различни 
източници на финансиране 
за постигане на различни 
ползи улеснява изпълнението 
на МЕЗВ. Но тези средства 
няма да са „безотчетни“: 
вероятно ще се налага да 
наблюдавате услугите и ползите 
(вж. следващия раздел), 
за да гарантирате тяхната 
ефективност; тези данни ще 
са основание за финансовите 
плащания. 

Привличайте 
наистина 

многостранни 
знания

В процеса на избор 
на мярка, осигурете 
ясна представа за 
функционирането 

и мащаба на 
хидрологичния 

цикъл

Разширете обхвата 
на наблюдението 

и оценката

Определете 
необходимите 

стимули

Включете в 
процеса на 

планиране страни, 
заинтересовани от 

всички очаквани 
ползи

Избиране, разработване и изпълнение на МЕЗВ: предварителни условия за осигуряване на ефективност

 Съдържание
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Понякога финансиране може да се получи от неочаквани източници. Дори и 
основният ви интерес да е свързан с проблемите на водите, не пропускайте да 
потърсите възможности за финансиране от подкрепящите другите ползи, които 
предоставят МЕЗВ, например способността им да задържат CO2 и да съдействат 
за целите на политиката за смекчаване на въздействията от изменението на 
климата или свързаното с мерките благоустройство, което може да е много 
ценно за жителите на градските зони. 

Глава 4

Съхранение на 
CO2

Обществени средства 
за управление на риска от 

наводнения

Финансиране по линия на 
Общата селскостопанска 

политика

Структурни 
и кохезионни 

фондове

Субсидии за 
възстановяване на 

реките

Компенсиране на 
биологичното разнообразие

Входни такси

Качество на заплащаните 
екосистемни услуги

Намаляване 
на риска от 
наводнения

Подобряване на 
биологичното 
разнообразие

Благоустроени 
обекти

Подобряване на 
качеството на 
водите

Промяна на 
начините на 
управление

Пряко 
възстановяване 
на екосистемите

Повече 
знания

Удостоверения за 
въглеродни емисии

Съгласуване на възможните източници на финансиране с възможните ползи

 Съдържание
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 24

24 Интегрираните проекти (подпрограма за околната среда, не за действия във връзка с изменението 
на климата) изпълняват на големи територии (областен, междуобластен, национален и трансграничен 
мащаб) планове или стратегии в областта на околната среда или климата, съгласно конкретни изисквания 
на законодателството на ЕС относно околната среда или климата, предимно в областта на природата 
(в това число управление на мрежата Натура 2000), водите, отпадъците, въздуха и смекчаване на 
въздействието и адаптиране към изменението на климата, като същевременно гарантират ангажирането 
на заинтересованите страни и насърчават съгласуването и включването на поне един друг източник на 
финансиране (от ЕС, национален или частен).

Избиране, разработване и изпълнение на МЕЗВ: предварителни условия за осигуряване на ефективност

Потърсете възможности за реализиране на МЕЗВ чрез финансовите механизми 
на ЕС!
Възможности за финансиране на МЕЗВ съществуват в повечето механизми за финансиране в ЕС и по-
специално в Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (който е Стълб 2 на Общата 
селскостопанска политика), Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд. По-специално, програмите за развитие на селските райони са важен източник на 
финансиране на МЕЗВ, който може да се използва при агро-екологични и климатични мерки; инвестиции 
в непродуктивни мерки; плащания, свързани с Натура 2000 и РДВ или мерки, свързани с горите и 
залесяването. Изгодно финансиране на МЕЗВ, свързано с множеството осигурявани ползи, може да се 
получи чрез новата програма LIFE 2014—2020, която дава предимство на интегрирани проекти за водите 
във водосборен басейн24, като същевременно подкрепя и по-малки проекти, които позволяват да се 
демонстрират МЕЗВ. Изследователската програма на ЕС Хоризонт 2020 също предлага възможности за 
разширяване на базата знания относно МЕЗВ в областите Действия във връзка с предизвикателствата 
на климата, Околна среда, Ефективност на ресурсите и Суровини. Тя насърчава и демонстрационни 
мероприятия и пилотни проекти (преди реализация), които могат да са насочени към прилагането на 
МЕЗВ. 

Каре 5

Съчетаване на национални и европейски източници на финансиране в 
Програмата за задържане на малки количества вода в горите на Полша
Полската програма за задържане на малки количества вода в горите е национален 
проект, изпълняван през периода 2007—2013 с цел повишаване на запасите от 
вода в горите. От една страна, целите на проекта са да подобри задържането на 
вода и предотвратяването на наводнения, а от друга страна — да възстанови 
местообитания, например влажни зони и тресавища. Програмата е частично 
финансирана от Кохезионния фонд на ЕС. За изпълнение на програмата се разчита 
на предходен опит от прилагане на малкомащабни мерки за задържане на води 
в гористи области: от средата на деветдесетте години органите за управление 
на горите в Полша изпълняват разнообразни малкомащабни мероприятия за 
задържане на водите, финансирани съвместно със собствени и привлечени 
средства от полския екологичен фонд и полския национален фонд за опазване на 
околната среда и управление на водите.

Финансиране на ползите за РДВ и местообитанията чрез 
фонда за управление на риска от наводнения: примерът на 
Sigmaplan
Sigmaplan в Белгия е програма с национално финансиране за управление на риска от наводнения в 
басейна на река Шелд. Програмата се създава след голямо приливно наводнение през 1976 г. с цел 
подобряване на защитата от наводнения чрез усъвършенствани предпазни 
мерки и използване на зони за контролирано заливане. Мащабът на програмата 
е такъв, че дейностите по нея продължават от момента на създаването й до 
днес, като първият етап вече е изпълнен. През 2005 г. програмата Sigmaplan 
е актуализирана, като целите й значително са завишени и се слага началото 
на втория етап дейности. Днес се отдава по-голямо значение на рисковете от 
изменението на климата, оптималните методи за управление на водите и 
желанието за опазване и подобряване на природата. В обновената програма Sigmaplan акцентът е върху 
предоставянето на място на реките да текат и да се разливат, включени са конкретни цели за опазване на 
природата и така се увеличават ползите от значителното национално финансиране. 

Пример 18

Научете повече:  
http://www.nwrm.eu, примери, 
Програма за задържане на 
малки количества вода в горите 
(низините) в Полша (пример 
120)

Научете повече:  
www.sigmaplan.be

 Съдържание

http://nwrm.eu/case-study/small-water-retention-program-forests-lowlands-poland
http://nwrm.eu/case-study/small-water-retention-program-forests-lowlands-poland
http://nwrm.eu/case-study/small-water-retention-program-forests-lowlands-poland
http://nwrm.eu/case-study/small-water-retention-program-forests-lowlands-poland
http://nwrm.eu/case-study/small-water-retention-program-forests-lowlands-poland
http://www.sigmaplan.be
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Глава 4

Финансиране на разнообразни ползи чрез програмата LIFE на ЕС
Проучването на примерите показва, че програмата LIFE на ЕС може да финансира различни ползи: в 
случая с възстановяването на речните системи и екосистемите в Арга-Арагон (Испания) средствата по 
програмата LIFE са предназначени за подобряване на специфични местообитания, но ефективно се 
използват и за намаляване на риска от наводнения. Други проекти, финансирани от LIFE, са насочени 
към различни политики, например: директиви относно опазването на дивите птици и местообитания 
(Възстановяване на влажни зони в специалните защитени зони Senne и Medzibodrozie, Словакия); рамкова 
директива за водите (Възстановяване на заливна тераса в Природен парк Lonjsko polje в Хърватия; 

Съживяване на горното течение на река Drau в Австрия); 
директива относно наводненията (Възстановяване на 
река Alzette в Dumonshaff, Люксембург).

Пример 19

Научете повече:  
http://www.nwrm.eu, примери, Съживяване 
на горното течение на река Drau в Австрия 
(пример 4), Възстановяване на речните 
системи и екосистемите в Arga-Aragon, 
Испания (пример 33), Възстановяване на 
влажни зони в специалните защитени зони 
Senne и Medzibodrozie, Словакия (пример 28), 
Възстановяване на заливна тераса в Природен 
парк Lonjsko polje в Хърватия (пример 23), 
Възстановяване на река Alzette в Dumonshaff, 
Люксембург (пример 21).

 Съдържание
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Проблем 5 —  Разширете обхвата на наблюдението 
и оценката

Защо е необходимо да обсъждаме наблюдението и (последващата) 
оценка? Те вече са задължителни, например по силата на действащото 
законодателство (за наблюдение на качеството на водите, състоянието 
на водите или състоянието на местообитанията) или на изискванията 
за достъп до публични субсидии (за проверка на оптималното 
изразходване на средствата и получаване на очакваните резултати). 
Техните резултати са очевидно полезни, когато трябва да оцените или 
докажете въздействието на взетите от вас решения. Обаче проблемът трябва да 
се разглежда по-задълбочено чрез:

 ņ  обсъждане на различните предизвикателства пред управлението, 
определени на етапа на интегрираната диагностика (описан в Стъпка 1);

 ņ  преместване на акцента на наблюдението от наблюдаване на мерките 
към наблюдаване на въздействието и ефективността, включително когато 
осигуряването на конкретни услуги е основа за определени споразумения 
(за финансова подкрепа);

 ņ  започване на наблюдението преди изпълнението на МЕЗВ, особено за 
по-малко известните услуги и ползи, които трябва да се осигурят. Така се 
получава по-добра информация за базовите условия, спрямо която могат 
да се оценят въздействието и ефективността. Анкетите с местни жители 
и ключовите заинтересовани страни за изясняване на базовите условия 
преди изпълнение на мерките също могат да помогнат за запознаване с 
проблемите, уточняване на проектите за МЕЗВ и по-пълно ангажиране на 
местната общественост. 

Специфичните особености на МЕЗВ оказват непосредствено влияние върху 
тяхното наблюдение и оценка по следните причини:

 ņ  Мерките не засягат само водата! Например, МЕЗВ могат да осигурят: 
места за отдих на жителите на градовете, подобряване на ландшафта, 
задържане на въглерод, подобряване на биологичното разнообразие, 
способност за реагиране на екстремни събития или за адаптиране към 
изменението на климата. Може да е необходимо да се наблюдават и тези 
очаквани въздействия.

 ņ  Наблюдението не може да се ограничава до оценката на приноса на МЕЗВ 
за изпълнение на целите на една отделна политика. Необходимо е да се 
оценят техните възможности за едновременно изпълнение на целите на 
различни политики.

Систематичното наблюдение и оценката на ефективността на множеството ползи 
от МЕЗВ допълват съществуващата база знания относно МЕЗВ и съдействат за 
разширяване на прилагането на подобни мерки. 

Наблюдаването на всички значими биофизични въздействия и екосистемни 
услуги може да е трудоемко, а и скъпо. Но разходите не бива да служат като 

Избиране, разработване и изпълнение на МЕЗВ: предварителни условия за осигуряване на ефективност

Привличайте 
наистина 

многостранни 
знания

Определете 
необходимите 

стимули

В процеса на избор 
на мярка, осигурете 
ясна представа за 
функционирането 

и мащаба на 
хидрологичния 

цикъл

Разширете 
обхвата на 

наблюдението и 
оценката

Включете в 
процеса на 

планиране страни, 
заинтересовани от 

всички очаквани 
ползи
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оправдание и да не се извършва наблюдение. Разходите за достатъчно 
подробни програми за наблюдение трябва да се включват от самото начало 
в разходите за проекта. Когато финансирането е ограничено, приоритетът на 
наблюдението може да се подчертае, като акцентът се постави върху основните 
ефекти, очаквани за различните МЕЗВ (описани в паспортите на МЕЗВ). Трябва 
винаги да се има предвид, че въздействието на МЕЗВ, особено в областта на 
благоустрояването, не е свързано само с биофизичните ефекти: подобряването 
на условията на живот на жителите на градовете и използването на зелените 
пространства са важни компоненти, които също трябва да се отчитат. Поради това 
е необходимо, доколкото е възможно, да се разширява базата на наблюдението 
и да се определят и въздействията от подобен тип.

 ņ  Добавянето на ключови показатели по отношение на водите и свързаните 
с тях услуги, допълващи показателя за състоянието на водите (съгласно 
РДВ), може да се окаже възможно в рамките на съществуващите 
програми за наблюдение на водите. Необходимо е, обаче, това да се 
обоснове по подходящ начин, особено когато бюджетът на тези програми 
е недостатъчен.

 ņ  Включването на различни източници на финансиране, които са насочени 
към различни ползи, може да улесни наблюдението на голям брой 
въздействия (както при обосноваването, така и при осигуряване на 
финансови ресурси). Най-добре е разходите за наблюдение да се включат 
в общите разходи за изпълнение на подкрепяните финансово МЕЗВ, за да 
може наблюдението да се разглежда като неразделна част от проекта, а не 
като „нещо, което е добре да направим“.

 ņ  Комбиниране на различни методи за осигуряване на прагматично 
наблюдение на въздействието и ефективността на МЕЗВ. Освен 
традиционното наблюдаване на ключовите биофизични и екологични 
параметри на почвите и водите, наблюдението на ползите може да се 
извършва още и чрез: анкети с населението, което непосредствено използва 
предимствата на новия градски ландшафт; огледи и фотографиране 
за регистриране на измененията на ландшафта и благоустрояването; 
събиране на информация за биологичното разнообразие от членовете на 
местни неправителствени организации в областта на екологията.

Глава 4
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Избиране, разработване и изпълнение на МЕЗВ: предварителни условия за осигуряване на ефективност

Оценка на резултатите от прилагане на МЕЗВ и осигуряване на данни за подобни проекти 
в бъдеще: примерът с възстановяването и разширяването на горите край река Места в 
Гърция
Мерките, изпълнени в крайречната зона на Места в Гърция се основават на принципа за възстановяване 
на естествената растителност. Мерките са приложени на площ от 280 хектара, където са засадени 
общо 79 343 растения. За задържане на водите са изпълнени подобрения на почвите и е променена 
крайречната растителност. По този начин се контролират ерозията на почвите и отмиването на 
биогенните вещества и същевременно се намалява скоростта на течението по време на наводнения. 
Създадена е програма за наблюдение на дейностите за възстановяване на 
горската растителност край Места с основна цел — оценка на резултатите от 
възстановяването на растителната покривка. Програмата наблюдава както 
биотични, така и абиотични параметри (растителност, метеорологични и 
хидрологични параметри, характеристики на почвите, изменения на ландшафта 
и др.). Програмата за наблюдение е предназначена и за оценка на методите за 
подобряване на почвите, производство и управление на посадъчен материал 
и грижи за растенията след засаждането. Тази информация ще се използва при 
проектиране на възстановителни дейности за други части от крайречната гора.

Пример 20

Източник:  
Kakouros, P. и S. Dafis. 2010. 
Програма за наблюдение на 
дейностите за възстановяване 
на горската растителност край 
река Места (Второ издание). 
Greek Biotope-Wetland Centre. 
Thermi.

Наблюдение на множеството въздействия от МЕЗВ за ангажиране на населението:  
примерът с Влажна паркова зона Нумела, Финландия
Проектът за Влажна паркова зона Нумела, Финландия демонстрира значението на дейностите за 
наблюдение и оценка с цел проверка на ползите от създаването на влажната зона, което позволява да 
се компенсират и ангажират заинтересованите страни. Наблюдението се извършва за проследяване 
на въздействията върху качеството и количеството на водите, съдържанието на 
въглерод в почвите, парниковите газове и растителността, както и за оценка на 
екосистемните услуги. Данните от наблюдението се публикуват онлайн на адрес 
http://www.helsinki.fi/urbanoases/.

Пример 21

Научете повече:  
http://www.nwrm.eu, примери, 
Влажна паркова зона Nummela, 
Финландия (пример 117)
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Глава 1

Запознаване с 
практическия опит в 
областта на МЕЗВ
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Запознаване с практическия опит в областта на МЕЗВ

МЕЗВ не са нови и вече са прилагани на практика от специалисти по водите, 
организации за опазване на природата, селски стопани, специалисти по 
градоустройство и мнозина други. Изпълнението на мерките може да е част от 
процеса на управление на водосборния басейн, процесите на планиране в селска 
или градска среда или ориентирани към конкретни сектори стратегии (напр. за 
селското или горското стопанство).

Когато пътувате из Европа, може да забележите примери за практическо прилагане 
на МЕЗВ в най-различни климатични, екологични, обществено-икономически и 
институционални условия. Може би някои от тях са съвсем наблизо! (Вж. картата 
с документираните примери, изготвена в рамките на финансирания от ЕС 
пилотен проект за МЕЗВ, на адрес www.nwrm.eu.) Съществуващият опит може да 
е източник на идеи за вашата организация, процес на планиране или географска 
област. 

Запознаване с примери за практическо прилагане на МЕЗВ в Европа
В рамките на пилотния проект за МЕЗВ са документирани около 100 примера за прилагане на МЕЗВ. 
Документацията на примерите включва: условия (биофизични, екологични, обществено-икономически); 
изпълнени мерки (самостоятелни или в комбинация с други мерки); използваният начин на управление 
на проектирането, избора и изпълнението; доказателства за наблюдаваните въздействия по отношение 
на задържането на води и екосистемните услуги; принос за изпълнение на цели на политиките на ЕС; 
основни проблеми при изпълнението. Степента на описване на подробностите е различна; около 40 
примера имат по-задълбочена оценка. Примерите може да намерите на адрес www.nwrm.eu/list-of-all-
case-studies. За да откриете примерите, които са най-близки до вашите проблеми и условия, може да 
направите следното:

• избирате примерите от вашия (или друг) район на Европа чрез интерактивната карта;
•  използвате функцията за търсене в уебсайта www.nwrm.eu и избирате примери въз основа на: типа 

на изпълнените МЕЗВ; държавата, в която са изпълнени мерките; секторите, към които са насочени 
мерките (селско стопанство, горско стопанство, градоустройство или мерки с въздействие в няколко 
сектора, които пряко подобряват хидроморфологията на водоемите). 

Каре 6
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По-долу накратко са описани пет добре документирани приложения, които ще 
ви помогнат да разберете проблемите, необходимите условия и възможните 
аргументи за и против практическото прилагане на МЕЗВ; тези примери 
обхващат широк кръг проблеми и условия на прилагане (вж. таблицата по-долу). 

Разгледайте тези пет интересни примера! За да разберете по-добре тези пет 
примера и да научите и за други подобни инициативи в Европа, посетете базата 
данни на уебсайта www.nwrm.eu или се свържете направо с организациите, 
които участват в тези проекти.

Глава 5

Наимено-
вание на 
примера

Държа-
ва

Основни 
характеристики 
на територията

Изпълнени МЕЗВ
Участващи 

организации и 
управление

За допъл-
нителна 

информация 
се обръщайте 

към ...

Подобряване 
на екологич-
ното състоя-
ние на река 

Обриго 

Испания

Заливната тераса 
е покрита с ши-
роколистна гора 
(предимно напоя-
вани насаждения от 
топола), тесни ивици 
естествена край-
речна растителност, 
напоявани зърнени 
култури, тресавища, 
степна растителност 
и урбанизирани 
зони.

Възстановяване и 
управление на за-
ливната тераса (N3), 
Възстановяване на 
естествения вид на 
речното корито (N5), 
Премахване на бенто-
ве и надлъжни прегра-
ди (N9), 
Укрепване на естест-
вените брегове (N10), 
Премахване на пред-
пазните диги (N11), 
Създаване на буферна 
крайречна гора (F1)

Министерство на 
околната среда, 
селското стопанство 
и морските дела на 
Испания, съвместно с 
администрацията на 
речния басейн. Анга-
жиране на общините 
и на неправителстве-
ни организации

Ignacio Rodríguez 
Muñoz, Duero 
River Basin 
Authority 
(Confederación 
Hidrográfica del 
Duero, CHD), 
irm@chduero.es

Прегради от 
жив плет за 

разбиване на 
водния поток 
при наводне-
ния в Южна 

Франция

Франция

Водосборният 
басейн обхваща 
предимно обработ-
ваема земя (83 % от 
площта). Крайреч-
ната растителност 
е гъста, но за 28 
години са изчезнали 
300 km жив плет.

Буферни ивици и жив 
плет (A2)

SMIVAL (асоциация 
на 24 общини); Сел-
скостопански камари, 
като участници в про-
цеса за разработване 
на Програма за мерки 
за предотвратяване 
на наводненията в 
басейна на Лез

Thomas BREINIG, 
директор на 
SMIVAL, smival@
wanadoo.fr

Намаляване 
на повърх-

ностния 
отток в сел-
ската област 

Белфорд 

Обедине-
но крал-

ство

Водосборният 
басейн (5,7km2) е 
разположен над 
село Belford и е зает 
от пасища и ливади.

Басейни и езера (N1), 
Едри дървесни отлом-
ки (F10), 
Зони за повърхностен 
отток (F14), 
Конструкции за регу-
лиране на максимал-
ния дебит (F13)

Environment Agency 
и Northumbrian 
Regional Flood 
Defence Committee, 
Newcastle University 
и Northumberland 
River Trust, участие на 
фермерите

http://research.
ncl.ac.uk/
proactive/belford

Влажна 
паркова зона 

Нумела 
Финлан-

дия

Половината от 
водосборния басейн 
с площ 500 хектара 
е урбанизирана, но 
има и обработваеми 
земи. Влажната 
зона е създадена на 
мястото на запусна-
та нива.

Ретензионни язовири 
(U11)

Университет в Хел-
зинки, Община Vihti, 
Център за иконо-
мическо развитие, 
транспорт и околна 
среда в Uusimaa, 
участие на множе-
ство местни и регио-
нални заинтересова-
ни страни.

Outi Wahlroos, 
University 
of Helsinki, 
Department of 
Forest Sciences, 
outims@mappi.
helsinki.fi

Възстано-
вяване на 

влажни зони 
в Персина

България

Две бивши влажни 
зони край река 
Дунав с площ 1755 
хектара и 2280 
хектара, в границите 
на Природен парк 
Персина.

Възстановяване и 
управление на влажни 
зони (N2)

Министерство на 
околната среда и 
водите на България, 
включване на насе-
лението

Дирекция на 
Природен парк 
Персина, www.
persina.bg,  
persina@abv.bg

Таблица 5 — Накратко за примерите за МЕЗВ
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Подобряване на екологичното 
състояние на река Обриго 

ИЗПЪЛНЕНИ МЕЗВ
• N3 Възстановяване и управление на  

влажни зони• N5 Възстановяване на естествения  
вид на речното корито• N9 Премахване на бентове и надлъжни 
прегради• N10 Укрепване на естествените брегове• N11 Премахване на предпазните диги• F1 Създаване на буферна крайречна гора

Начално състояние
Река Обриго се намира в басейна на река Дуеро, в северозападната част на Испания. Водосборният басейн на Обриго 
е с площ 1605 km2. Мерките са съсредоточени в участък с дължина 23,5 km (участък 1). Площта на заливната тераса 
на участък 1 е 45 хектара и почти половината е покрита с широколистна гора — напоявани насаждения от топола (42 
% от площта). Покрай бреговете има тясна ивица естествена крайречна растителност (6 % от площта на заливната 
тераса). Една трета от площта е обработваема (напоявани зърнени култури), а останалата част е заета от тресавища 
и степна растителност (9 %) и градски зони (8 %). По една четвърт от дължината на речния участък има надлъжни 
прегради. Наклонът на речното корито е много малък, между 0 и 1,82 %. Средният наклон на цялото течение на река 
Órbigo е 27 %. Средното годишно количество на валежите е 535 mm, като количеството през лятото е само половината 
от количеството на зимните валежи. В този участък реката е с постоянен режим, а качеството на водата се определя 
като добро — много добро. 

Проблеми при управлението
Общините Cimanes del Tejar, Llamas de la Ribera, Carrizo de la Ribera, Turcia и Santa Marina del Rey, разположени край 
бреговете на река Обриго (провинция Леон, област Кастиля и Леон) изпитват въздействието на историческите 
изменения на хидроморфологията (напр. бентове, канали) и начина на използване на земята в речния басейн. По-
специално това са: загуба на надлъжна и напречна свързаност (като първата има значителен принос за наводненията), 
изменения на речната динамика (което създава проблеми с ерозията и наносите), промяна на течението и намаляване 
и разпокъсване на крайречните гори. Необходимо е да се решат няколко проблема, в това число: хидроморфологичното 
въздействие на наводненията, които имат дългосрочни последици за екологичното и химичното състояние на 
повърхностните водоеми и евентуално върху химичното състояние на подпочвените води; въздействията от 
инфраструктурата (обществени услуги, енергетика, транспорт, складове и комуникации); намаляването на почвите; 
въздействията на наводненията върху биологичното разнообразие, флората и фауната; изменените местообитания 
поради морфологичните и хидрологични промени.
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© Duero River Basin Authority (CHD) 

Възстановени заливани площи 
след създаване на място за реката 
(наводнение през април 2014 г.)

Последствия от наводнение в община, разположена край река 
Обриго, преди изпълнение на проекта за възстановяване
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Цели
Проектът има две основни цели: първо, управление на наводненията и смекчаване на техните последици и второ, 
стабилизиране на масите и контролиране на скоростта на ерозията. Освен това проектът обхваща проблеми, свързани 
с биологичното разнообразие и съхраняването на генетичния фонд в крайречните зони и е насочен към подобряване 
на екологичното състояние на реката. За намаляване на риска от наводнения е необходимо да се възстановят 
естествената морфология и хидравличният капацитет на старото речно корито и връзките му със заливната тераса, 
както и да се подобри надлъжната непрекъснатост. Това означава, че трябва да се предостави повече място на реката. 
За подобряване на екологичното състояние на реката е необходимо да се подобрят надлъжната непрекъснатост и 
морфологичните условия. Чрез акцентиране върху тези проблеми проектът цели да намали както неблагоприятните 
фактори по директивата относно наводненията (естествено обилие на вода и блокиране/ограничаване), така и факторите 
по рамковата директива за водите (физични промени на склоновете и речното легло, крайречната зона и бреговете 
на водоема, бентове, прегради и шлюзове за предпазване от наводнения). Проектът отговаря и на изискванията на 
Националната стратегия за възстановяване на реките на Испания, подпрограми 3 и 4: Подобряване на надлъжната и 
напречна свързаност на реките в басейна на Дуеро.

Изпълнени мерки
Мерките са съсредоточени в участък с дължина 23,5 km на площ около 45 хектара. В близко бъдеще подобни проекти 
ще се изпълнят за още два участъка надолу по течението (27,5 и 57,8 km). Дейностите за подобряване на напречната 
свързаност и динамиката включват премахване на 4,72 km скална облицовка и 8,71 km земни диги; отдалечаване от 
руслото на реката на земни диги с дължина 5,22 km; премахване на 7 отклоняващи съоръжения и възстановяване 
на 480 хектара заливана площ (т.е. площ, която след изпълнение на проекта отново е свързана с реката и може да 
се наводнява). Дейностите за подобряване на надлъжната непрекъснатост включват модифициране на разположени 
в течението препятствия, за да стане възможно преминаването на фауната (риба) и транспорта на седименти край 
двата непреодолими бента; възстановяване на връзките с 26 вторични ръкава (с обща дължина 10,06 km); залесяване 
на 7,2 хектара с крайречна растителност (Salix alba, Populous nigra, Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia); обработка за 
подобряване на състоянието на крайречната растителност на участък с дължина 25 km. В проекта са предвидени и 
дейности за подобряване на укрепването на бреговете с използване на местни върби, живи огради и фашини. 
Строителните работи започват в края на 2011 г. и продължават една година (въпреки че проектът е изготвен през 2008 
г. и предаден за публично обсъждане преди одобряването му през 2010 г.).
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Дейности за подобряване на напречната свързаност и 
динамиката на реката:  

премахване на земни диги

Участие на обществеността: активно ангажиране на 
местното население на една от срещите, проведени по 

време на изпълнението на проекта
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Подобряване на екологичното състояние на 
река Обриго 

Осигуряване на финансови ресурси
Общият планов бюджет за изпълнение на мерките е 3 милиона евро. Към 2014 г. са усвоени малко над 2 милиона евро. 
Проектът се финансира изцяло от Министерството на околната среда, селското стопанство и морските дела на Испания 
в рамките на Националната стратегия за възстановяване на реките. От бюджета на проекта 52 % са предвидени за 
дейности по напречната свързаност и подобряване на динамиката; 15,7 % за подобряване на надлъжната свързаност; 
7,52 % за укрепване на бреговете; 11,14 % за подобряване на достъпа и 2,57 % за допълнителни дейности. За 
наблюдаване на изпълнението на дейностите са предвидени 3,89 % от бюджета; за наблюдаване на околната среда 3,89 
%; за предотвратяване на рискове 2,23 % и за управление на отпадъците 1,06 %. Не се налага изкупуване на земи, тъй 
като проектът се изпълнява на земи, които вече са публична собственост. Не се предвиждат експлоатационни разходи. 
Разходите за поддържане са силно променливи и зависят от разглежданите елементи: залесяването по принцип изисква 
допълнителни разходи за поддържане в размер на 20 % от инвестицията, а за укрепването на бреговете разходите за 
поддържане се оценяват на 15 % от инвестицията. Разходите за поддържане се поемат от Администрацията на речния 
басейн в рамките на обществена програма за поддържане.

Управление
Проектът е изготвен по инициатива на Министерство на околната среда, селското стопанство и морските дела на Испания, 
съвместно с администрацията на речния басейн. Финансирането е от Министерството в рамките на Националната 
стратегия за възстановяване на реките. Администрацията на басейна на река Дуеро отговаря за изготвяне на подробния 
проект за мерките (избиране на проект между кандидатите за изпълнение в рамките на Националната стратегия за 
възстановяване на реките) и за тяхното практическо реализиране; това включва подготвителна фаза, диагностика, процес 
на обществено обсъждане, строителство, програма за екологично обучение и доброволно участие. Администрацията 
отговаря и за наблюдаване на въздействията на изпълнените мерки. Общините, местни организации, сродни асоциации 
и неправителствени организации вземат участие в процеса на изпълнение: в подготвителната фаза, диагностиката и 
процеса на обществено обсъждане, а неправителствените организации участват на доброволни начала и в дейностите 
за възстановяване на реката. 

Основни въздействия и ползи
Изпълнението на мерките оказва положително въздействие върху 
свързаността между реката и заливната тераса. Премахнати са 85,8 % от 
скалната облицовка и 98,7 % от земните диги, а 90,4 % от земните диги са 
преместени по-далече от речното корито. По отношение на надлъжната 
непрекъснатост са възстановени 0,6 % от крайречната растителност. 
Модификациите на разположените в течението препятствия спомагат 
за преминаване на фауната (риба) и за транспорта на седимент покрай 
двата непреодолими бента. Резултатите от първия етап на оценката 
показват, че екологичното състояние на реката се е подобрило след 
изпълнението на мерките. Мерките допринасят и за намаляване на 
риска от наводнения чрез възстановяването на 480 хектара заливани 
площи, които имат значителни възможности за естествено отслабване на 
наводненията. Според Службата за планиране (Администрация на речния 
басейн, текуща оценка), проектът функционира както е предвидено по 
време на наводненията през зимата на 2013 г. (дебит 160 m3/s, подобен 
на дебита през 1995 г. и 2000 г., когато са причинени значителни щети) и 
през пролетта на 2014 г. (300 m3/s през април). Наводненията успешно 
са отслабени чрез изглаждане на дебита, липсват материални щети (т.е. 
предотвратени са щети по обществени и жилищни сгради в Carrizo de la Ri-
bera) и в резултат няма оплаквания от местното население. Допълнително 
се наблюдава засилена инфилтрация на водата и се очаква ускорено 
попълване на естествените речни заливни тераси. ©
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Възстановено естествено свързване на заливната тераса 
с реката след дейностите по проекта. По време на 

наводнението през април 2014 г. територията изпитва 
благотворно въздействие чрез попълването на заливната 

тераса и повишаване на плодородието на почвата.
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Една от най-съществените пречки за изпълнение на проекта е първоначалното отношение на заинтересованите 
страни: отначало местното население не желае да приеме проекта, тъй като не разбира теоретичната основа. Всъщност 
принципът за предоставяне на повече място на реката силно се различава от всичко извършвано дотогава по реката и 
е трудно да се осмисли практическото му прилагане. Активното участие на обществеността на всички етапи на проекта 
позволява да се преодолее това затруднение и допринася съществено за успеха на проекта. Вземащите решения, 
персоналът и консултантите възприемат новаторски подход (с отчитане на дължината на реката във водосборния басейн 
и историческите данни), ангажират активно заинтересованите страни и насърчават тяхното участие, което също улеснява 
изпълнението на проекта. 

Други примери показват, че ефективното планиране, разработване, изготвяне и експлоатация на мерките, свързани 
например със заливните тераси и укрепването на бреговете, изискват ангажиране на широк кръг заинтересовани страни. 
Това включва местните планиращи органи, регулиращите органи в областта на околната среда, частни собственици на 
земя и органите по устройство на териториите, фермери и организации с отговорности в областта на управлението на 
водите (напр. експлоатиращи напоителни системи, отводнителни системи и др.). Ангажирането на фермерите, рибарите 
и местното население (по време на проектирането, чрез срещи и заседания за консултации) е един от ключовите 
фактори за успеха на този тип проекти.
Възстановяването на заливните тераси може със сигурност да е печеливша мярка, но само ако е възможно да се 
реализира без значителни инвестиции и ако се отчитат местните условия. По принцип възстановяването на заливните 
тераси може да е скъпо и относително негъвкаво, тъй като обикновено предизвиква значителни промени в начина на 
използване на земята и изисква средно- до дългосрочно планиране. Често за възстановяване на заливните тераси е 
необходимо изкупуване на земята и същевременно се губят приходите от обработваеми земи, които се залесяват или 
използват за наводняване в рамките на тази мярка. От друга страна възстановяването на заливните тераси осигурява 
разнообразни ползи чрез възвръщане на естествените им функции: намаляване на повърхностния отток и риска от 
наводнения, създаване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие, филтриране на замърсяванията 
и контролиране на ерозията.
Други мерки, например укрепването на бреговете, трябва да се предхождат от анализ на местните потребности, за да се 
избере най-доброто решение. Някои от мерките се нуждаят от постоянно поддържане, за да не влошават състоянието 
си и да запазват ефективността си за поддържане на растителността и системите за укрепване на бреговете.

Проблеми при изпълнение на проекта

За допълнителна информация

се обърнете към:  
Ignacio Rodríguez Muñoz, Duero River Basin Authority (CHD), irm@chduero.es 
Подробна информационна брошура:  
http://www.nwrm.eu/list-of-all-case-studies, Órbigo River ecological status improvement, Spain  
(пример 6)

Поуки от други примери
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ИЗПЪЛНЕНИ МЕЗВ

• A02 Буферни ивици и жив плет

Начално състояние
Басейнът на река Лез представлява тясна долина с площ 350 km² и дължина 52 km, разположена в района на Средните 
Пиренеи (Южна Франция). Той е разположен в планината Пиренеи, от високите части до равнините, като надморската 
височина е между 700 и 160 m. 83 % от площта на водосборния басейн е заета от обработваеми земи, предимно 
напоявани зърнени култури. Крайречната растителност и гората са гъсти, но за последните 28 години са изчезнали 300 
km жив плет, предимно поради уедряване на земите. Стръмните склонове в горните участъци на течението затрудняват 
земеделието и повечето от площта е покрита с горички. Средното годишно количество на валежите във водосборния 
басейн достига 795 mm.

Проблеми при управлението
През 2000 г. във водосборния басейн се случва най-голямото и разрушително наводнение от 1875 г. насам, което 
поврежда стотици къщи и затруднява икономическите дейности. Наводнението е предизвикано от продължителни 
дъждове на огромна площ от разположените във високите части на водосборния басейн територии и вече напоените 
с вода почви. Счита се, обаче, че основната причина е състоянието на ландшафта и пътищата за оттичане на водата. 
Намаляването на преградите от жив плет има няколко преки последици за водния цикъл: намалена скорост на 
инфилтриране и увеличен дебит на повърхностния отток, концентриране на оттока и ускоряване на повърхностните 
течения, увеличен риск от ерозия на почвата и по-често активиране на свлачища, което в крайна сметка увеличава и 
ускорява върховия отток при наводнение. Наводненията през 2000 г. и 2007 г. доказват, че управлението на водите 
трябва да се планира в мащабите на целия водосборен басейн.
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Наводнение в долината на Лез
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Прегради от жив плет за разбиване на водния 
поток при наводнения в Южна Франция
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Цели
Засаждането на прегради от жив плет за разбиване на водния поток допринася за изпълнение на целите на няколко 
политики. Основната цел, която обосновава тяхното приложение в басейна на Лез, е намаляването на риска от 
наводнения. Целта на преградите от жив плет за разбиване на водния поток е да забавят и разлеят върховия отток на 
реката при наводнение; препречвайки частично водния път преградите могат да забавят течащата вода. При достатъчна 
дължина на преградите от жив плет ефектът от мярката може да се прояви с натрупване за цялата долина, което намалява 
оттока и риска от наводнения. Преградите за разбиване на потока са предназначени също за намаляване на енергията 
на реката и нейния ерозионен потенциал и за филтриране на биогенните вещества, което съдейства за подобряване 
на състоянието на физико-химичните и морфологичните елементи (съгласно Рамковата директива за водите) и помага 
за предотвратяване на влошаването на състоянието на повърхностните води. Засаждането на прегради от жив плет 
съдейства и за подобряване на биологичното разнообразие, като увеличава броя на видовете, осигурява местообитания 
и свързаност. Преградите имат и културно значение, тъй като възпроизвеждат традиционния хетерогенен ландшафт.

Изпълнени мерки
Преградите от жив плет за разбиване на водния поток се състоят от три до пет реда местни дървета, шубраци и 
храсти, приспособени към местните почви, климатични условия и болести. Преградите се засаждат в заливната тераса 
перпендикулярно на речното легло, на равни разстояния една от друга (през 300 до 500 m). Пробният обект и програмата 
за засаждане стартират през 2009—2010 година със засаждането на две пилотни прегради. От 2009 до 2014 година в 
заливната тераса на Лез са засадени общо 6 km прегради, като други 5 km очакват административно утвърждаване. 
Целта е да се засадят 35 km до 2016 г.
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Прегради от жив плет за разбиване на потока и забавяне на течението на водата
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Осигуряване на финансови ресурси
До настоящия момент са изразходвани приблизително 75 000 евро за засаждане на прегради от жив плет; сумата 
включва също компенсации за фермерите и разходи за технически проучвания (около 9000 евро). За изпълнение на 
мярката са привлечени няколко източника на финансиране. 20 % осигурява SMIVAL, която частично се финансира от 
членуващите общини, а 80 % идват от други партньори, основно Агенцията по водите, френската държава, областта 
и департамента, и Европа (Европейски фонд за регионално развитие). В Програмата за действия за предотвратяване 
на наводнения се предвижда цената за един линеен метър преграда от жив плет да е 11 евро, но на пилотните обекти 
разходите достигат 45 до 60 евро.

Управление
Засаждането на прегради от жив плет за разбиване на течението е една от мерките, включени в Програмата за действия 
за предотвратяване на наводненията във водосборния басейн на Лез — политически инструмент във Франция за 
предотвратяване и намаляване на риска от наводнения. Изпълнението на програмата се ръководи от Технически 
комитет, чийто председател е президентът на SMIVAL — асоциация на 24 общини от долината на Лез. В качеството си на 
отговаряща за насочване, определяне и изпълнение на дейностите за качествено и количествено използване на река Лез 
и за предотвратяване на наводненията, SMIVAL е автор на инициативата и отговаря за създаването на преградите от жив 
плет за разбиване на водния поток. Тъй като проектът засяга обработваеми земи, SIMVAL ангажира Селскостопанската 
камара (която представлява фермерите) на всички етапи, свързани със селскостопански въпроси (напр. консултации, 
определяне на политиката по отношение на земите) и предлага проекти за различни споразумения с фермерите.

Основни въздействия и ползи
Въпреки че не е извършен задълбочен хидрологичен анализ за оценка на въздействието на преградите от жив плет 
за разбиване на течението върху динамиката на наводненията, хидрологичните модели показват, че покриването на 
заливната тераса на Лез с равномерно разположени прегради може да намали върховия отток при наводнения с 25 % 
по сравнение със случая, когато същата тераса е засята само със земеделски култури. В действителност преградите вече 
съществуват във водосборния басейн (общо около 900 km) и проектът няма да създаде такава гъста мрежа, както се 
предполага в хидрологичния модел. Поради това намаляването на върховия отток може да не достигне 25 %.
Не е провеждано наблюдение по отношение на възстановяването на биологичното разнообразие и местообитанията. 
Учениците от местно училище са създали ботаническа пътека, която има информационни табла за местните видове, от 
които са създадени преградите; таблата запознават хората с екосистемата, в която живеят. По този начин е реализирана 
полза в областта на културата.
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Прегради от жив плет за разбиване на водния 
поток при наводнения в Южна Франция

Работни семинари, организирани с местните заинтересовани страни
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Проблеми при изпълнение на проекта
Създаването на прегради от жив плет за разбиване на водния поток изисква ангажиране на фермерите и собствениците 
на земи, тъй като засаждането се извършва на частни земи. Във връзка с това възникват някои проблеми при решаване 
на въпросите относно собствеността и привързаността към земята; ограниченията върху селскостопанските дейности, 
например разположението на системите за напояване и отводняване; намаляването на въздействието на мерките върху 
организацията на фермите; осигуряването на достатъчно ниво на компенсиране за повишаване на заинтересоваността 
на фермерите и собствениците на земи. По отношение на техническите проблеми трябва да се каже, че за определяне 
на местоположението и вида на преградите са необходими хидрологични проучвания.

В други случаи буферни ивици и прегради от жив плет се създават предимно с цел да се противодейства на дифузното 
замърсяване, по-специално на селскостопанските земи. Обичайните буферни ивици са затревени участъци покрай 
нивите, които вероятно имат положително въздействие върху концентрацията на биогенни вещества. В този случай, 
обаче, основната цел е рискът от наводнения. Всъщност буферните ивици са добър пример за мярка, осигуряваща много 
ползи, тъй като обикновено оказват въздействие както върху качеството на водите, така и върху оттока. Подобни мерки 
обикновено се прилагат и за възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие.
Други примери също потвърждават, че ангажирането на фермерите и собствениците на земи в процеса е ключов фактор 
за успех при използване на буферни ивици и лесозащитни пояси. В Хайлброн (Германия) фермерите участват още от 
етапа на проектиране, което помага да почувстват проекта като свой. Важно е също да се установят отношения на 
доверие между фермерите и местните власти. Във всички случаи е необходимо фермерите да получат компенсации, за 
да се повиши интересът им и проектът да стане икономически приемлив за тях. Основният проблем е устойчивостта на 
компенсациите, тъй като финансирането често разчита на многогодишни програми. Друг фактор за постигане на успех, 
който изпъква в примера с Национален парк Ершег в Унгария, е способността на мерките да съдействат за отстраняване 
на няколко проблема и на местните органи да подчертават това въздействие; запознаването на хората с околната среда 
и осигуряването на естетични придобивки и места за отдих значително помага за приемане на мерките.

За допълнителна информация

се обърнете към:  
Thomas BREINIG, директор на SMIVAL, smival@wanadoo.fr
Подробна информационна брошура:  
http://www.nwrm.eu/list-of-all-case-studies, (Прегради от жив плет за разбиване на водния поток при 
наводнения в Южна Франция (пример 13)
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Намаляване на повърхностния отток 
в селската област Белфорд

Начално състояние
Водосборният басейн Белфорд Бърн е разположен близо до източния бряг на Обединеното кралство, в Нортъмбърланд. 
Площта на басейна над село Белфорд е 5,7 km². Това е предимно селска област с височина между 50 и 200 метра 
над средното морско равнище, покрита главно с пасища и ливади, както и малко смесени гори. Средното годишно 
количество на валежите във водосборния басейн е приблизително 700 mm, а средният годишен стандартен процент на 
оттока е 40 % (често много повече при обилни валежи).

Проблеми при управлението
Наводнения в Белфорд има отдавна и те причиняват щети на имущество и инфраструктура (автомобилни и железни 
пътища), а около 35 % от къщите са застрашени от наводняване. Предварително проучване на Агенцията по околна 
среда относно възможностите за предпазване от наводнения показва, че традиционните мерки за предпазване от 
наводнения са неподходящи за Белфорд поради високата цена, липсата на място за оградни диги и стени и малкият 
брой застрашени имоти, поради което оценката на рентабилността е неблагоприятна. Възниква идея да се предложи 
друго, по-рентабилно решение, базирано на водосборния басейн. 
В допълнение към проблемите, свързани с риска от наводнения, екологичното състояние на реката в Белфорд Бърн през 
2009 г. (т.е. в началото на изпълнението на мерките) съгласно Рамковата директива за водите се определя като лошо и се 
очаква да се запази такова до 2015 г. Средногодишната концентрация на активен фосфор превишава нивата, предписани 
с РДВ. Другите показатели за качеството на водата (амоняк, разтворен кислород и нитрати) са под препоръчваните 
граници. Основните източници за замърсяване на водата са дифузното замърсяване от селското стопанство и домашните 
септични ями. Рисковете за качеството на водата могат да окажат влияние върху Националния природен резерват и 
специална защитена зона Линдисфарн (300 вида птици), който е разположен в долния край на водосборния басейн. 
Поради това проблемите на управлението са три вида: свързани с опасността от наводнения (комбинация от естествено 
изобилие на вода и промени в използването на земите и системите за отводняване в горната част на водосборния 
басейн); свързани с РДВ (промени на качеството на водата поради дифузно селскостопанско замърсяване във 
водосборния басейн) и свързани с директивата относно птиците (също отнасящи се до лошото качество на изтичащите 
води).

ИЗПЪЛНЕНИ МЕЗВ

• N1: Язовири и езера• F10: Едри дървесни отломки• F13: Конструкции за регулиране на  
  максималния отток в управляваните гори• F14: Зони за повърхностно оттичане  
 в торфища с гори
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Странично разположен ретензионен 
язовир, създаден чрез пропускаща вода 
преграда от дървесни отпадъци, който 
бавно изпуска вода към реката.
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Цели
Основната цел на проекта е да намери базирано на водосборния басейн решение за намаляване на риска от наводнения 
чрез отслабване на повърхностния отток в зоните, разположени над най-застрашените от наводнения области. Базиран 
на водосборния басейн подход позволява да се подобри и качеството на водата, използвана за селскостопански нужди, 
което е определено като лошо съгласно РДВ. Следователно такъв подход решава проблеми съгласно директивата 
относно наводненията (устойчиво смекчаване на ефекта от наводняването на жилищата и инфраструктурата чрез 
базирани на водосборния басейн мерки); РДВ (постигане на добро екологично състояние и на цели за защитените 
райони); директивата за птиците (опазване на местообитанията на застрашени и прелетни видове птици). Цел е и 
изпълнението на националните изисквания по отношение на управлението на риска от наводнения.

Изпълнени мерки
Проектът за водосборния басейн Белфорд Бърн се изпълнява между 2008 и 2013 година. Проектът включва изпълнение 
на комплект от 35 малки МЕЗВ, които функционират съвместно над село Белфорд. Мерките включват прекъсване на 
дифузните повърхностни пътища на водите, блокиране на рововете (в това число с едри дървесни отпадъци) и странично 
разположени езера. Обхванатата обща площ е малко под 570 хектара. Общият обем за съхраняване на вода, осигурен 
от основния етап на дейностите (т.е. 35 МЕЗВ) е между 9000 и 10 000 m3. Максималният обем на отделните мерки е 
до: 1000 m3 от прекъсване на дифузните повърхностни пътища на водите, 150 m3 от блокиране на рововете, 3000 m3 
от странично разположените езера, 150 m3 от едрите дървесни отломки. На по-късен етап, с появата на възможност 
и финансиране, са добавени и някои други обекти, по-специално мерки, проектирани конкретно за задържане на 
седиментите. Те увеличават общия обем до около 15 000 m3.
Характеристиките на течението в горната му част (малки канали) са много подходящи за прилагане на този тип МЕЗВ, тъй 
като задържаните потоци са малки и размерите на обектите може да останат малки, при което се ограничават загубите 
на селскостопанска земя. Рововете във водосборния басейн са с малък наклон и обектите в тях могат да се изпълнят без 
увреждане на съществуващите консервационни и екологични фактори.
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Водосборният басейн Белфорд с примери за разположените в него мерки
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Осигуряване на финансови ресурси
Проектът е финансиран чрез местен данък, чието набиране се организира от Регионалния комитет на Нортъмбърланд за 
защита от наводнения чрез местните органи на властта (обществено финансиране). Досега общите разходи по проекта са 
300 000 евро. Цените на отделните мерки са приблизително следните: прегради 900—2000 евро на метър в зависимост 
от материала; дървесни отломки 120—1200 евро на обект; странично разположени езера 6000 евро на обект или по-
малко, когато има няколко езера близо едно до друго. Земята, на която са изпълнени мерките, все още е собственост на 
фермерите; мерките са реализирани с минимални загуби на селскостопанска земя. Агенцията за околна среда изплаща 
на фермерите еднократно по 1200 евро на обект за достъпа до земята по време на изпълнението на мерките.

Управление
Проектът за Белфорд е съставен от Агенцията за околна среда и Регионалния комитет на Нортъмбърланд за защита 
от наводнения, а изпълняващият екип е от Агенцията за околна среда, Университета в Нюкасъл и Речния тръст на 
Нортъмбърланд. Агенцията за околна среда отговаря за изпълнението, координирането и финансирането на проекта. 
Проектирането и представянето са изпълнени от Университета в Нюкасъл за етап 1 и от Агенцията за околна среда за 
етап 2.
Желанието на регулиращия орган (Агенцията за околна среда) да разгледа и алтернативни подходи е ключово за 
осъществяване на проучването на нетрадиционни решения за управление на наводненията. В началото на изпълнението 
на мярката се натрупва известно закъснение поради необходимостта от консултации с широк кръг специалисти. 
Работата с нови идеи изисква в началните етапи да се отдели време за работа с фермерите и обществеността. 
Включването на фермерите в програмата е важно за постигане на максимална ефективност; фермерите участват при 
вземането на решения и предлагат места за разполагане на мерките и промени на проектите за постигане на по-голям 
селскостопански и екологичен ефект. Съществуващите добри отношения между фермерите и обществеността също 
помагат при изпълнението на проекта.

Намаляване на повърхностния отток в 
селската област Белфорд

Моделиране на въздействието върху максималния отток на нарастващ брой мерки за задържане на водите
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Източник: P. Quinn, G. O’Donnell, A.Nicholson, M. Wilkinson, G. Owen, J. Jonczyk, N. Barber, M. Hardwick и G. Davies 
(2013). Potential Use of Runoff Attenuation Features in Small Rural Catchments for Flood Mitigation (Възможности 
за използване на мерки за намаляване на повърхностния отток в малки водосборни басейни в селските 
райони за ограничаване на последиците от наводненията). Университет в Нюкасъл и Royal Haskoning DHV 
съвместно с Агенцията за околна среда

Основни въздействия и ползи
Извършва се непрекъснато наблюдение на ползите по отношение на намаляването на риска от наводнения. Снимкови и 
видеоматериали от фермерите показват, че МЕЗВ действително задържат вода във високите зони над селото. Резултатите 
от моделиране в рамките на проекта показват, че мрежа от мерки за отслабване на повърхностния отток, подобни на 
реализираните във водосборния басейн Белфорд, има положително въздействие върху опасността от наводнения в 
малки водосборни басейни. Моделирането и прякото сравнение (с използване на данни от наблюдението) показват, че 
въздействието на една отделна мярка върху максималния отток е сравнително малко, тъй като отделните мерки осигуряват 
малък обем за задържане на вода. Намаляване на максималния отток се постига при изпълнение на по-голям брой 
мерки, разпределени по територията на водосборния басейн, които създават общия положителен ефект. Извършени 
са и допълнителни оценки на общото въздействие на хипотетична мрежа езера с общ обем на задържане 19 250 m3; 
моделирането показва, че така се постига намаление на максималния дебит с около 15 до 30 процента. Проучванията 
за оценка на ефективността на мерките за намаляване на загубите на седимент и биогенни вещества започват през 
2009 г. Данните от наблюдението показват, че след значителен отток количеството седимент, задържано от една дига, 
може да се оцени на 1 тон. Общото (с натрупване) въздействие на всички МЕЗВ се оказва трудно за доказване и изисква 
подробни наблюдения. Въпреки това е определено, че в силно различаващи се условия на течението замърсяванията 
се задържат от различни обекти. Разположените в течението обекти изглежда намаляват хроничните бавни загуби 
на седимент, но са по-малко ефективни при интензивни валежи (не задържат ефективно замърсяванията по време 
на усилването и максимума на наводнението). От друга страна, многостъпалните МЕЗВ (проектирани по резултатите 
от използване на първите МЕЗВ), които включват утайник и преграда от върби, ефективно намаляват загубите на 
седименти и биогенни вещества от водосборния басейн по време на интензивни валежи; те показват следното средно 
намаляване на концентрациите на замърсяващи вещества след проливни дъждове с продължителност 24 часа: 40 % за 
суспендираното твърдо вещество, 26 % за общия фосфор, 25 % за разтворимите фосфорити и 15 % за нитратите. Въпреки 
че все още няма ясни количествени доказателства в мащаба на целия водосборен басейн, подобряването на качеството 
на водата в басейна би трябвало да подобри екологичното състояние и биологичното разнообразие. Създаването на 
езера на територията на водосборния басейн вероятно ще се отрази благоприятно на местообитанията. 

Резултати от моделиране, които показват въздействието на увеличения обем на 
задържане на вода върху намаляването на повърхностния отток
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Проблеми при изпълнение на проекта
Някои от изпълнените в Белфорд МЕЗВ (например блокирането на рововете) не причиняват пряко загуба на 
селскостопанска земя, тъй като са разположени в речното корито. Други, например езерата, действително са свързани 
с евентуално намаляване на производството поради загуба на земя, но отделните обекти са много малки и общата 
им площ във водосборния басейн е много малка част от цялата площ. Загубите на земя в Белфорд са намалени до 
минимум поради тясното сътрудничество с фермерите. Например мерките могат да се разполагат в ъглите на нивите, 
да се вграждат в буферните ивици или да използват нискоразположени блатисти и поради това неплодородни земи. 
Изискванията за преминаване на рибата могат да ограничат видовете използвани МЕЗВ, тъй като пътят може да се 
блокира от разположени в речното корито обекти (напр. бентове). Поради това мерките са най-подходящи за малки 
речни легла и ровове, където преминаването на рибата няма значение или речното корито пресъхва през летните 
месеци. Във всички случаи разположените в речното корито обекти (за задържане на вода), които прекъсват нормалното 
течение, изискват съгласие от Агенцията за околна среда за извършване на промени по речното корито. 
Всички мерки непрекъснато се оценяват и някои се променят и оптимизират в различна степен (например за увеличаване 
на задържания обем вода). Проектът позволява да се определят по-добрите методи за изпълнение на мерките, които да 
се прилагат в бъдеще (например предпочита се използване на обработен дървен материал, а не земни диги, особено 
на местата, където има селскостопански животни). В крайна сметка мерките са проектирани така, че да не се нуждаят от 
поддържане, с изключение на езерата, за които има сключени споразумения с фермерите. Този тип поддръжка може да 
позволи повторно използване на богатите на биогенни вещества седименти. Същевременно е желателно да се извършва 
текущо наблюдение и управление, например след значими събития.

Намаляване на повърхностния отток в 
селската област Белфорд
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Строителство на ретензионно езеро в ъгъла на нива
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В други случаи също се използват басейни и езера и груби дървесни отломки, например в Пикъринг (Обединено 
кралство). Важна поука от този пример е фактът, че местното население изглежда готово да приеме базиран на целия 
водосборен басейн подход за управление на риска от наводнения. Такъв подход изглежда разумен и съответства на 
„зелената“ програма за действие. Същевременно е необходимо ясно да се посочи рискът от наводнения. Партниращите 
си страни трябва да възприемат активен подход и де не избягват рисковете; добрите връзки са жизнено важни за 
разбиране на плановете от всички участници и прилагане на местните знания. Финансовите и правни проблеми в някои 
случаи могат да са съществена пречка за построяване на басейни и езера: в Полша недостатъчното финансиране и 
сложните административни процедури поради законови ограничения, свързани предимно с опазване на околната среда, 
позволяват реализиране само на 9 % от общия обем на хиляди резервоари и езера, реконструирани, модернизирани 
или построени за управление на риска от наводнения. В Белфорд част от новите обекти ще се построят по различен 
начин във връзка с натрупания досега опит от изпълнението на проекта.

За допълнителна информация

се обърнете към:  
За първи контакт се обръщайте към https://research.ncl.ac.uk/proactive/belford/
Подробна информационна брошура:  
http://www.nwrm.eu/, (примери, Намаляване на повърхностния отток в селската област Belford,  
Обединено кралство (пример 41)

Поуки от други примери
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Влажна паркова зона 
Нумела

Начално състояние
Влажна паркова зона Нумела е създадена през 2010 г. за отбелязване на обявената от ООН Година на биологичното 
разнообразие. Тя е разположена в община Вихти, област Уусимаа в Южна Финландия. Паркът е край входа на главната 
магистрала от градската зона на Хелзинки до Нумела. Vihti се разполага на територията на речния басейн на залива 
Кюмийоки. Влажна паркова зона Нумела е създадена в рамките на по-общ проект на ниво водосборен басейн 
след цялостна оценка на процесите и динамиката в басейна. Създадени са нови влажни зони по протежение на 
силно увреденото речно корито за компенсиране на промените в използването на земите във водосборния басейн 
и стабилизиране на критично застрашените местообитания по глинестото речно легло; създадена е голяма влажна 
паркова зона (Nummela Gateway Wetland Park) в устието на река Килсои, непосредствено преди езерото Енейерви. 
Площта на водосборния басейн е 550 хектара и над половината е урбанизирана, но има и селскостопански земи — 
влажната зона е създадена на мястото на запусната нива. Климатът в областта е студен, умерено влажен, със средна 
температура 4,6°C и годишно количество на валежите 650 mm.

Проблеми при управлението
Проектът има за цел решаване основно на двата 
посочени по-долу проблема на управлението. Първо, 
поради промените в използването на земите и 
неподходящо пречистване на градските отпадъчни води 
до седемдесетте години на ХХ век, водата в езерото 
Енейерви е с много лошо качество, което причинява 
увеличен цъфтеж на водораслите и значителна 
смъртност на рибата. Второ, в района често се наблюдава 
значителна ерозия по време на дъждове и топене на 
снеговете, влошаване и унищожаване на местообитания 
и ниско качество на водите; това не позволява местното 
население да посещава и се наслаждава на околната 
природна среда. Река Килсои е изчезнала, затворена в 
тръби и канали и името й е заличено от географските 
карти. Всичко, което е останало от нея, е един прав, 
без всякаква растителност водосточен канал, който не 
представлява полезен ресурс за градоустройството.

ИЗПЪЛНЕНИ МЕЗВ

• U11: Ретензионни язовири
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Влажната паркова зона Нумела е оазис за 
жителите на града

Урбанизацията продължава да унищожава река Килсои 
и да я затваря в канали до промяната на начина на 

управление, извършена в началото на ХХІ век.

©
 O

.W
ah

lro
os

, U
ni

ve
rs

ity
  

He
lsi

nk
i (

Dp
t. 

Fo
re

st
 S

ci
en

ce
s)

 Съдържание



78

Цели
При проектирането и създаването на Влажна паркова зона Нумела са поставени много цели, както биофизични, така и 
социални. Зоната е предназначена да бъде както ландшафтен обект, който да подобри водната среда, така и градски 
парк. Очаква се зоната да има умерено въздействие по отношение на пречистването на постъпващата вода преди тя 
да попадне в приемащото езеро, отстранявайки по този начин замърсители (средната водна площ на зоната е само 
0,1 % от площта на нейния водосборен басейн, докато обичайно се приема, че за контролиране на замърсяването на 
водата е необходимо това съотношение да бъде между 1 и 5 процента; оттук и очакването само за умерена скорост 
на пречистване). Влажната зона същевременно намалява максималните водни дебити, което ограничава ерозията, 
свързвана по принцип с урбанизацията. Освен това влажната паркова зона има за цел да подобри биологичното 
разнообразие като оазис за местната фауна: паркът е врата за езерната фауна към река Килсои. Местообитанията в 
глинести речни корита в Южна Финландия са застрашени, поради което проектът е опит за създаване на обширни 
местообитания от този тип във възстановената градска среда и в глинестото корито на река Килсои 
. В допълнение към тези биофизични цели е стремежът паркът да стане оазис за местното население и да предоставя 
възможности за екологично обучение. 

Изпълнени мерки
Влажната паркова зона Нумела е изградена през 2010 г. на мястото на запусната нива, където реката представлява прав 
и почистен от растителност канал. През зимата на 2010 г. са изпълнени сухите изкопни дейности за оформяне на терена 
и основната структура на обекта, която да поеме многогодишната растителност и местообитанията. След това се дава 
възможност на растителността самостоятелно да заеме терена. Изградени са три острова, служещи като местообитания, 
чиито брегове са укрепени със снопове клони от местни върби. По време на доброволна акция на местното население 
са засадени местни видове дървета за осигуряване на сянка. Притокът на вода във влажната зона е силно променлив, 
което е характерно за урбанизираните зони — от около 10 l/s през сухите периоди до приблизително 1000 l/s при 
силни дъждове или интензивно топене на снеговете. Освен растителността, за намаляване на ерозионната енергия на 
водите се използва още разширяване на коритото и създаване на успокояващи потока езера и скални обекти. Всички 
стари дренажни канали на обекта са блокирани, за да се създадат местообитания за амфибийна фауна, недостъпни за 
хищните видове риби, навлизащи в основния водоем на влажната зона от езерото (много видове риби хвърлят хайвера 
си там). Във влажната зона е построена кула за наблюдаване на птици, от която се виждат както влажната зона, така и 
езерото Енейерви.

Проведена е доброволна акция на местното население за засаждане на местни видове дървета за осигуряване на сянка 
и укрепване на бреговете на островите със снопове върбови клони.
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Влажната зона е създадена в рамките на Годината на биологичното разнообразие, обявена от ООН, като резултат от 
сътрудничеството между Университета в Хелзинки, кметството на Вихти и Центъра за икономическо развитие, транспорт 
и околна среда в Уусимаа (UUDELY), с подкрепата на много местни и регионални заинтересовани страни. За успеха 
на проекта в дългосрочен план допринася подходът за привличане и ангажиране на заинтересованите страни при 
проектиране и изпълнение на мерките. Особено важно се оказва сътрудничеството между органите в областта на 
околната среда, планирането и техническото изпълнение. Освен това местната Асоциация за опазване на водите на 
езерото Енейерви (VESY ry) сътрудничи активно при изпълнението на проекта, като организира няколко доброволни 
акции. UUDELY участва в изпълнението и наблюдението на проекта от самото начало, като осигурява указания и подкрепа 
на регионално ниво. Подходящ технически опит (напр. относно устойчивото проектиране и наблюдение на ландшафта) е 
осигурен от специалисти от Университета в Хелзинки, Luode Consulting Oy, UUDELY и Асоциацията за опазване на водите 
на река Вантаа и района на Хелзинки. Асоциацията за опазване на природата във Финландия (SLL) подкрепя дейностите, 
свързани с комуникацията и екологичното обучение.

Управление

Осигуряване на финансови ресурси
Общите първоначални разходи по проекта за влажна паркова зона (за създаване на местообитания в глинестото корито 
на реката и околните влажни зони, както и за засаждане на растения и създаване на екопътека) са 52 000 евро. Проектът е 
финансиран от община Вихти (58 %) и регионалното представителство на Центъра за икономическо развитие, транспорт 
и околна среда на Уусимаа (42 % или 25 000 евро). Впоследствие е разработен и започва изпълнението на проект по 
програмата LIFE+ за периода 2012—2017 с цел доразвиване и разширяване на зоната, който включва сходни дейности.

Наблюдението на влажната зона се извършва целогодишно за определяне на 
въздействието и осигурените екосистемни услуги.

Влажна паркова зона 
Нумела
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Основни въздействия и ползи
След реализиране на проекта се извършва наблюдение на водите на входа и на изхода от влажната зона по няколко 
параметъра: непрекъснат дебит и ниво на водата; съдържание на биогенни вещества; електрическа проводимост; 
температура; водороден показател; съдържание на кислород, въглеводороди, метали, бактерии. Оценява се 
въздействието на влажната зона върху качеството и количеството на водата и същевременно се наблюдава ефектът 
върху въглеродния цикъл и парниковите газове. Наблюдават се растителността и фауната, за да се оцени развитието 
на критични местообитания в урбанизирани условия. За оценка на екосистемните услуги се извършват анкети сред 
местното население за отношението им към създадените паркове.
Въз основа на непрекъснатото наблюдение на водите (вземане на проби през 10 минути) е направен извод, че 
качеството на водата се подобрява, в това число поради намаляване на концентрацията на фосфор с 10 % на годишна 
основа, което съдейства за намаляване на риска от еутрофикация в езерото Енейерви. Влажната зона задържа фосфор 
сравнително най-ефективно през сезона на растеж (юли), но в абсолютно изражение задържането на фосфор е най-
голямо през дъждовните месеци (октомври и ноември). Най-значителното наблюдавано задържане на общ фосфор за 
отделно събитие е 71 % по време на дъждове в края на периода на растеж през 2013 г. 
Максималният дебит е намален с 40 % по сравнение с предходното състояние (преди изпълнение на мярката).
Мярката има положително въздействие и върху биологичното разнообразие. Влажните зони са създадени чрез 
изкопни работи на мястото на запусната нива, а растителността е оставена да се развива самостоятелно. Във влажната 
паркова зона са установени седем растителни зони: естествените заливани ливади край езерото, изкуствените 
острови, изкуствените влажни зони, две не толкова влажни ливади, зона с храсти Salix и граничещ с нея край на гората. 
Ежегодното лятно наблюдение на видовете и растителната покривка през 2010—2014 (94 участъка, всеки с площ 0,5 m2) 
показва, че самоустановяването на растителността във влажната зона е протекло бързо, а броят на видовете е голям, 
като преобладават местните влаголюбиви видове. Установени са само два чужди вида: Elodea canadensis в дълбоките 
води и Epilobium adenocaulon в по-сухите ливади. Броят на тревистите видове достига 102 през петия сезон на растеж 
(2014 г.).
Парниковите газове във влажната зона се наблюдават непрекъснато по метода на турбулентната ковариантност: във 
въздуха се измерват плътностите на потоците, а пряко във водата се измерват концентрациите. Измерванията на 
концентрациите на парникови газове във водата през зимата на 2012—2013 г. показват, че обектът е отделял CO2 и CH4 
в атмосферата. От друга страна, ледената покривка спира емисиите на парникови газове през зимата. Концентрациите 
на парникови газове във водите се променят в зависимост от промените на дебита.

Развитието на нова растителност се наблюдава на 
участъци с площ 0,5 m2.

Рай за жабите
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За изпълнение на мерки за устойчиво управление на дъждовните води в мащабите на водосборен басейн, подобни 
на Влажна паркова зона Нумела, е необходимо свободно пространство на подходящо място в ландшафта. Във все 
по-урбанизиращата се Нумела по-голямата част от река Килсои е вече ограничена в подземни канали преди да се 
промени начинът на управление. За промяната е необходимо сътрудничество в рамките на общината за постигане на 
общите цели чрез водещи постижения в областта на околната среда, планирането, строителството и оформянето на 
ландшафта. Осигурено е външно съдействие от академични среди и заинтересовани страни по въпросите на екологията 
от регионален мащаб относно теоретични и практически въпроси, свързани с новите решения. За приемане на проекта 
от обществеността съдейства местната асоциация по опазване на водите. За изпълнение на проекта е необходимо 
всички посочени участници доброволно да работят за промяна на начина на управление. Всички обекти, засягани от 
проекта, са в рамките на една община, което позволява да се извършат необходимите промени на зонирането. Ако 
речното корито или водосборният басейн пресича общински граници или някой от собствениците на земя не желае да 
я продаде за целите на проекта, територията на парка би била по-малка. 
Проектът Нумела показва, че е необходима още много работа за запознаване на населението с проблемите и още 
пилотни проекти, за да се превърне устойчивото управление на дъждовните води в обичайна практика.

Проблеми при изпълнение на проекта
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Местните жители твърдят, че възможността да наблюдават разнообразни видове в непрекъснато променящата се 
естествена среда е най-добрата екосистемна услуга, предлагана от влажната зона.

Влажна паркова зона 
Нумела
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Други примери съдържат важни поуки относно МЕЗВ в урбанизирана среда. В примера за река Куоги (Обединено 
кралство) се обсъждат няколко (градски) МЕЗВ и се демонстрира колко ефективни могат да са те при реализиране във 
вече ограничени условия за осигуряване на множество ползи за околната среда и местното население. Три ключови 
извода могат да се направят от примера с река Куоги, които са важни за проекти, изпълнявани в мащабите на водосборния 
басейн. Първо, необходими са добра комуникация и положително отношение; важно е навременното и непрекъснато 
консултиране със заинтересованите страни. Това включва активно ангажиране на населението и заинтересованите 
страни, в това число партньорства, училища и групи, и тяхното участие по време на проектирането и строителството, 
не само за гарантиране, че дейностите ще обхванат изцяло потребностите на хората, но и за да се формира чувство 
на притежание и отговорност след изпълнението на мерките, което продължава през целия срок на експлоатация на 
МЕЗВ. В примера с Влажна паркова зона Нумела партньорството и ангажирането на съответните заинтересовани страни 
и сътрудничеството между различни органи в областта на околната среда, планирането и строителството се оказват 
решаващи за успеха на проекта. Второ, привличането на мултидисциплинарни екипи от инженери, архитекти и др., в 
които всеки дава принос със специалните си знания, осигурява оптимизиране на визуалните, социални и екологични 
подобрения, като същевременно се решават и проблемите за управление на качеството на дъждовните води и на 
наводненията. Важно е да се извършват наблюдения за проверка на реализирането на ползите от създаването на 
влажните зони. В заключение, възприемането на подход, базиран на целия водосборен басейн, позволява в крайна 
сметка реализиране на повече подобрения и на мерки, които не биха могли да се прилагат самостоятелно.

За допълнителна информация

се обърнете към:  
Outi Wahlroos, University of Helsinki, Department of Forest Sciences, outims@mappi.helsinki.fi
Подробна информационна брошура:  
http://www.nwrm.eu/list-of-all-case-studies, Влажна паркова зона Nummela, Финландия (пример 117)

Поуки от други примери
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Възстановяване на 
влажни зони в Персина

ИЗПЪЛНЕНИ МЕЗВ

• N2 Възстановяване и управление на  
влажни зони

Начално състояние
България е разположена край река Дунав и естествените влажни зони са важни за биологичното разнообразие и 
традиционните начини на прехрана. Като се има предвид площта й, страната има много разнообразни топографски, 
климатични и биогеографски характеристики. Основните бивши и съществуващи влажни зони са разположени край река 
Дунав и по черноморското крайбрежие.
През изминалия век, повече от 90 % от влажните зони край река Дунав в България са изчезнали поради пресушаване. 
Пресушаването е извършвано основно по селскостопански причини, както и за намаляване на популациите на комари, 
като мярка за борба с маларията. Днес значението на влажните зони за опазване на биологичното разнообразие 
и ползите от екосистемите вече е преразгледано; правителството на България е изпълнило няколко проекта за 
възстановяване, подкрепени от неправителствени организации.
Настоящият проект засяга зона в Северна България, по поречието на река Дунав, която включва две бивши влажни зони. 
Зоната Калимок-Бръшлен (1755 хектара) е разположена между градовете Русе и Тутракан, в границите на Защитена 
местност Калимок-Бръшлен, а остров Белене (2280 хектара) е разположен в Природен парк Персина. Белене е най-
големият български остров в река Дунав (дължина 15—16,5 km) и разделя реката на два ръкава, северен и южен, в 
които са разположени няколко по-малки острова. По северния ръкав минава навигационният път, който е с голямо 
значение за международния транспорт. Южният ръкав е преграден с понтонен мост и подводна преграда, поради което 
е достъпен само за малки лодки. Преобладаващите територии в тези райони са реки и влажни зони, заливани степни 
площи (естествени и полуестествени) и обработваеми площи, срещащи се по бреговете. Почвите в района да наносни, 
ливадни и смолници, а теренът е с много малък наклон. Климатът е студен, умерено сух, а средногодишният отток на 
река Дунав при Белене е приблизително 6000 m3/s.

Проблеми при управлението
По протежение на българския бряг на Дунав са разположени 1280 km2 заливни тераси. В резултат от пресушаването 
влажните зони сега заемат само около 10 % от площта си в началото на миналия век, което ограничава техните 
екологични функции. Една от особено важните им функции е пречистването на водата. Поради загубата на тази 
естествена функция се налага да се намали замърсяването с биогенни вещества (отпадъци от градовете и селското 
стопанство). Българските влажни зони край река Дунав са важни места за размножаване на много видове риба и 
незаменими местообитания за зимуване и хранене на прелетни водни птици по пътя им през северозападния шелф от 
Евразия към Африка. Тази функция също е застрашена от пресушаването на влажните зони: морфологичните изменения 
променят местообитанията. Понастоящем се счита, че река Дунав е със средно екологично състояние, съгласно 
данните от наблюдения за съответствие с критериите за качество по Рамковата директива за водите (РДВ). Оценката от 
биологичното наблюдение (безгръбначна макрофауна) варира между 2 и 2-3 (от 5 класа на качество).
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Цели
Влажните зони са жизнено необходими за биологичното разнообразие и осигуряват важни екологични услуги, напри-
мер задържане/намаляване на биогенните вещества, намаляване на замърсяването на водите и седиментите, както и 
попълване на запасите от подпочвени води. Пред възстановяването на влажните зони се поставят две основни цели: 
подобряване на естественото асимилиране (пречистване) на постъпващите води чрез разреждане, диспергиране и други 
физико-химични процеси, както и опазване на биологичното разнообразие и генния фонд в крайречните територии. По-
специално, целта на настоящия проект е да създаде модел за намаляване на трансграничното натоварване с биогенни 
вещества в басейните на река Дунав и в Черно море и да опази биологичното разнообразие в защитените зони чрез 
възстановяване на влажните зони, планове за управление на защитените зони и насърчаване на местното население 
да възприеме екологосъобразни икономически дейности. Следователно проектът е отговор на изискванията на РДВ: 
намаляване на замърсяването с биогенни вещества и морфологични изменения за постигане на добро екологично 
състояние; възстановяване на значително изменен водоем (долното течение на река Дунав) и изпълнение на целите за 
защитените зони (Натура 2000). Проектът е свързан също така и с директивите за птиците и местообитанията. По отно-
шение на националните политики, проектът изпълнява целите на Плана за управление на басейна на река Дунав, Нацио-
налния план за опазване на влажните зони на България и Националната стратегия за биологично разнообразие. Приро-
ден парк Персина и Защитена местност Калимок-Бръшлен са избрани поради значителното биологично разнообразие, 
способността на влажните зони да извличат биогенните замърсители и ролята им за предпазване от наводнения.

Изпълнени мерки
Проектът е изпълнен през периода 2002—2008 г., като дейностите по възстановяване на влажните зони започват през 
2007 г. Те включват построяване на технически съоръжения, в това число шлюзове, канали и диги за предпазване на 
съседните земи, както и пътища за достъп. Новите съоръжения са предназначени за осигуряване на постъпването на 
вода в бившите влажни зони и позволяват контролирано наводняване, оптимизиране на задържането на биогенни 
вещества и възстановяване на биологичното разнообразие и популациите на риба. Днес капацитетът на задържане на 
двата обекта съответства на наводнение с продължителност от 40 до 60 дни годишно. Техническият проект за обект 
Персина включва три входни шлюза (2 и 1,5 m), които съответстват на максимален дебит 17,3 m3/s, и едно изходно 
съоръжение (двоен шлюз с размери 2 на 2/1,5 m) с максимален капацитет 34,6 m3/s. Техническият проект за обект 
Калимок-Бръшлен включва един входен шлюз (2 на 1,5/1 m) с максимален дебит 18,6 m3/s, един входен шлюз (2/1,5 m) 
с дебит 20,5 m3/s и едно изходно съоръжение (2 на 2/1,5 m) с дебит 37,3 m3/s.
Проектът на инфраструктурните съоръжения е изготвен предимно въз основа на топографията на острова (за Персина) 
и на крайречните банки и заливни тераси (за Калимок-Бръшлен). Други ключови фактори са формата и профилът в 
дълбочина на бившите влажни зони, особеностите на старите диги, хидравличните параметри на река Дунав (дебит, 
ниво на водата и сезонни изменения), както и желаният воден режим за осигуряване на биологичното разнообразие 
във влажните зони. Проектирането на мерките е извършено съгласно целите, свързани с опазване на биологичното 
разнообразие и принципа за съответствие с целите на управлението на защитените зони. Спазвани са също национал-
ните стандарти и методики, оценката за въздействието върху околната среда и насоките от РДВ на ЕС.
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Входен шлюз и канал, свързващи влажните 
зони с река Дунав

Входен шлюз в защитната дига на 
остров Персин
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Осигуряване на финансови ресурси
Преди започване на изпълнението на проекта не е извършван икономически и финансов анализ, тъй като акцентът е 
върху възстановяването на влажните зони и опазването на биологичното разнообразие, а не върху генерирането на 
приходи. Въпреки това, оценката на проекта включва анализ на допълнителните разходи и анализ на рентабилността 
относно отстраняването на биогенните вещества. Анализът показва, че проектът би бил рентабилен за намаляване на 
натоварването с биогенни вещества на река Дунав. Общата рентабилност е оценена на 1,15 до 4,40 евро за килограм 
извлечен азот и 25,50 до 40,75 евро за килограм извлечен фосфор на годишна база.
Общите разходи по проекта за възстановяване на влажните зони са 9,7 милиона евро, в това число 5,48 милиона евро 
за управление и наблюдение и 3,6 милиона евро за административни разходи (създаване на подходящо управление на 
обектите, съставяне на план за управление, изграждане на капацитет, техническо съдействие и наблюдение). Проектът 
е финансиран основно от Глобалния фонд за околна среда и Световната банка (5,35 милиона евро), държавния бюджет 
(2 милиона евро) и програма ФАР — предприсъединителен инструмент на ЕС (1,5 милиона евро). Приносът на общините 
е 0,07 милиона евро, а на Правителството на Австрия — 0,17 милиона евро. Дългосрочното поддържане и експлоата-
цията ще се финансират от държавния бюджет и/или други бъдещи приходи. При възстановяване на влажните зони 
няма предвидени загуби на приходи: проектът за възстановяване практически изключва наводняването и нежеланите 
въздействия върху частни земи; няма нерешени проблеми по отношение на собствеността върху земи и недвижими 
имоти или достъпа до ресурси, поради което не са необходими финансови компенсации.

Управление
Проектът е предложен от Министерството на околната среда и водите на България, което помогна за успешното му 
изпълнение. Министерството отговаря за общото управление на проекта и неговото изпълнение, в това число възлагане 
на проучвания, техническо проектиране и строителни работи. Проектът получава подкрепа и от неправителствени 
организации. Изпълнението на проекта се забавя поради административни затруднения, свързани със собствеността 
върху земята и нейния статут. Важен за успеха на проекта е възприетият подход на привличане на заинтересованите 
страни при проектиране на мерките за възстановяване на влажните зони, който зависи от промяната на отношението 
на хората към влажните зони и получаването на пълна подкрепа от съответните органи и заинтересовани страни. За 
ангажиране на заинтересованите страни активно работят местни консултативни съвети и се организират кампании за 
запознаване на населението с проблемите. Днес Дирекцията на Природен парк Персина отговаря за дългосрочното 
поддържане и наблюдение на въздействията, за да се гарантира непрекъснато функциониране на МЕЗВ в бъдеще. 
Басейновата дирекция за Дунавски район отговаря за наблюдение на параметрите за съответствие с изискванията на 
РДВ и интегриране в плана за управление на речния басейн.

Възстановяване на влажни зони в 
Персина

Ръчно регулиране на съоръженията от персонала на Природен парк Персина
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Основни въздействия и ползи
Значителният воден дебит в долното течение на река Дунав затруднява оценката на относителното въздействие на МЕЗВ 
поради техния мащаб. Въпреки това е доказано, че проектът играе значителна роля за възстановяване на свързаността 
на бившите влажни зони, като водният режим е възстановен на 80 %. Мерките оказват въздействие и върху общото 
качество на водите чрез намаляване и задържане на биогенните вещества (нитрати, фосфор) и задържане на органичните 
замърсители. Подобреното самоочистване и повишената способност за задържане на биогенни вещества в речната 
система позволяват да се намали въздействието от непречистените градски води (съгласно изискванията на директивата 
относно непречистените градски отпадъчни води) и пряко съдействат за изпълнение на целите на директивите относно 
птиците и местообитанията. По отношение на екологичното състояние, проектът има положително въздействие върху 
морфологичните параметри (свързаност), както и очакван положителен ефект върху биологичните елементи за качество 
— рибната фауна. Проектът съдейства и за постигане на целите за опазване на водно-зависимите защитени зони. Очаква 
се желаното ниво на развитие на екосистемите във възстановените влажни зони да се достигне за 10 до 15 години. 
Речният отток е намален с 1 до 10 %, което съдейства за контролиране на оттока, но няма публикувани данни или 
оценки за намаляването на максималния дебит; като се има предвид общият отток на река Дунав при пълноводие, 
въздействието за намаляване на наводненията от реката е ограничено, но все пак има малко подобрение.
От изпълнението на мерките се получават и други ползи. Подобрява се биологичното разнообразие, като се увеличават 
популациите на 22-та вида птици, а видовете риби се увеличават от 2 на 10 в течение на два месеца след първото пробно 
наводняване на остров Белене. Освен това, влажните зони предлагат възможност за бъдещо развитие на туризма 
в региона, създаване на нови работни места и икономически ползи във връзка с рибарството и производството на 
биомаса. Например, проектът насърчава инициативи като производството на въглищни брикети от тръстиката, окосена 
на територията на възстановените влажни зони. Подобрените методи за обработване на земята и отглеждането на 
сертифицирани органични култури създават възможности за увеличаване на стойността на земеделската продукция и 
приходите на селските стопани. В заключение, възстановяването на влажните зони край река Дунав въвежда новата 
представа, че влажните зони не са необходимо зло, а са функционални и същевременно подобряват привлекателността 
на ландшафта. Следващият подобен проект, Кайкуша, е одобрен по програма LIFE+ на ЕС и ще съдейства за проучване 
на възможностите за възстановяване на блатото Кайкуша в басейна на река Дунав.
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Проблеми при изпълнение на проекта
Пречка за изпълнение на проекта беше отсъствието на надеждни данни относно базовото състояние и на конкретно 
дефинирани цели на етапа на проектиране. Състоянието на целевата екосистема не е точно известно към момента 
на започване на проекта. Освен това, недостатъчният практически опит в България от възстановяване на влажни зони 
затруднява етапа на техническо проектиране. Известно закъснение при изготвяне на подробния проект за възстано-
вяване на влажните зони Белене и Калимок и при планиране на управлението предизвиква забавяне на строителните 
работи, а оттам и на разработването на стратегията за намаляване на биогенните вещества. Промените на националното 
законодателство в периода на изпълнение на проекта оказват влияние върху процедурата за одобряване и налагат огра-
ничения върху бюджета и сроковете. Друга трудност по време на изпълнението на проекта е привличане на вниманието 
на обществеността към възстановяването на влажните зони като средство за намаляване на биогенните вещества. 
Отсъствието на икономически стабилни примери за устойчиво използване на биомаса от тръстика също затруднява 
изпълнението на проекта.

Възстановяване на влажни зони в 
Персина

За допълнителна информация

се обърнете към:  
Дирекция на Природен парк Персина, www.persina.bg, persina@abv.bg
Подробна информационна брошура:  
http://nwrm.eu/list-of-all-case-studies, Възстановяване на влажните зони в Персина, България  
(пример 29)

Друг проект за възстановяване и управление на влажна зона (залесена влажна зона Кюлмеойанкорпи, Финландия) 
демонстрира, че влажните зони са ефикасна мярка за подобряване и регулиране на качеството на водите и 
характеристиките на течението на реките. Задържането на вода от река Одензе в Дания чрез временно наводняване на 
влажни зони е от съществено значение за намаляване на максималния дебит и понижаване на нивото на водата, както 
и на риска от наводнения при проливни валежи за разположените надолу по течението градове и села. Проектите често 
са източник на икономически и социални (отдих) ползи, които са фактор при обосноваване на тяхното реализиране. 
Във всички случаи, ангажирането на фермерите е ключов фактор за успеха на проекти, изпълнявани на селскостопански 
земи. Подобно на проекта в България, проектът за възстановяване на влажните зони в западната низинна част край 
езеро Дюмер, Германия, води до нов проект по програма LIFE+ (Проект Ливадни птици).

Поуки от други примери
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РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ ПО МЕЗВ

По-долу ще намерите определения за основните термини, използвани в 
настоящото ръководство. Ако ви интересуват и други термини в областта на 
МЕЗВ или подобни на тях мерки, може да ги потърсите в речника на базата 
знания относно МЕЗВ на адрес www.nwrm.eu/glossary/. 

Термин Определение

Предотвратени разходи

Еквивалентни на непреки ползи: финансови разходи, отрицателни 
последствия или загуба на благосъстояние, които са предотвратени чрез 
избиране на определен начин на действие между различни алтернативи.
Някои мерки за естествено задържане на водите (МЕЗВ) могат да 
предпазват реките и сладководните източници, като по този начин 
намаляват другите разходи за тяхното опазване, увеличават естествените 
асимилационни способности на реките и премахват необходимостта 
от други мерки за подобряване на качеството на водите. Например 
мулчирането и други МЕЗВ могат да намаляват ерозията и да удължават 
живота на язовирите, като същевременно намаляват разходите за тяхното 
поддържане и т.н. Тези ползи зависят от условията (и евентуално от 
конкретния обект) и поради това често е трудно да се определят и оценят 
количествено. Възможностите за количествено определяне варират 
от оценка на загубите от производство до разходите за предпазни и 
заместващи мерки (т.е. предотвратяващи действия).

Обща селскостопанска 
политика

Общата селскостопанска политика е пакет от законодателни мерки и 
практики, използвани от ЕС за осигуряване на обща, уеднаквена политика 
в областта на селското стопанство. (http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/
index_en.htm) 

Обща стратегия за 
прилагане

Общата стратегия за прилагане е разработена от Европейската комисия 
и държавите членки на ЕС за насърчаване на изпълнението на РДВ на ЕС. 
Тя се основава на резултатите от работата на различни експертни групи 
под ръководството на директорите по водите в държавите членки на ЕС. 
Днес тя се прилага и за по-широк кръг проблеми на политиката на ЕС в 
областта на водите, в това число при изпълнение на директивата относно 
наводненията. 
(вж. http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/
pdf/strategy.pdf). 

Водосборен басейн

Водосборният басейн е територията, от която повърхностните води от 
дъждове и топящ се сняг или лед се сливат в общ поток на по-ниско 
ниво, обикновено на изхода на басейна, където водите се вливат в друг 
водоем, например река, езеро, язовир, естуар, влажна зона, море или 
океан. (http://en.wikipedia.org/wiki/Drainage_basin) 

Анализ на разходите и 
ползите

Метод за анализ на базата на икономическата рационалност (при 
наличие на ограничения стремежът винаги е да се избере решение, което 
увеличава личното благосъстояние) и икономиката на благосъстоянието. 
Анализът сравнява разходите и ползите от различни алтернативи и 
предлага рационални критерии за вземане на решение. Анализът на 
разходите и ползите е незаменим при вземане на някои решения, но 
не замества самите решения (т.е. не е задължително решението да 
съответства на резултата от анализа). Анализът оценява количествено 
стойността и сравнява положителните и отрицателните страни на всяка 
инициатива, включително елементите, за чиято икономическа стойност 
пазарът не дава удовлетворителна оценка. Анализът на разходите и 
ползите позволява да се определят показатели за доходността (финансова, 
икономическа или социална) въз основа на информацията, получавана по 
време на срока на действие на мерките. Този анализ се използва, когато 
целите на различните МЕЗВ или на програмите за мерки не съвпадат, т.е. 
когато се оценяват не просто алтернативни мерки, а и различни общи 
цели.
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Термин Определение

Анализ на 
рентабилността

Аналитичен инструмент или метод за оценка, който оценява разходите 
при алтернативни начини за получаване на еднакви или сходни резултати. 
Алтернативните мерки се подреждат по цена и ефективност, като най-
висок ранг получават най-рентабилните мерки. Тъй като анализът на 
рентабилността се използва за сравнения, включваните разходи не трябва 
да са специфични за обекта.

Екосистемни услуги

Екосистемни услуги са ползите за хората, получавани от екосистемите. 
Такива са, например: услугите за осигуряване на храна, вода, дървесина 
и влакна; услугите за регулиране на климата, наводненията, болестите, 
отпадъците и качеството на водите; услугите в областта на културата с 
полезен за отдиха, естетичен или духовен ефект; поддържащите услуги за 
образуване на почви, фотосинтеза, кръговрат на биогенните вещества. 
(Източник: http://www.unep.org/maweb/documents/document.356.aspx.pdf) 

Сива инфраструктура

От гледна точка на мерките за естествено задържане на водите (ЕМЗВ) 
сивата инфраструктура обикновено се свързва с традиционните методи 
за управление на водите чрез изкуствени конструкции, най-често 
водонепроницаеми и конструирани така, че върху тях да не може да се 
развиват каквито и да са екосистеми. Сивата инфраструктура включва 
такива мерки, като открити канали, тръбопроводи, канализация, станции 
за пречистване на отпадъчни води, ровове, диги и бентове. Сивата 
инфраструктура се нарича така, тъй като обикновено се изгражда от 
бетон. За разлика от екологосъобразната (зелена) инфраструктура, 
сивата инфраструктура обикновено не генерира множество ползи. Сива 
инфраструктура (канализация и станции за пречистване на отпадъчни 
води) е необходима в градските зони, но ефективността й може да се 
подобри чрез екологосъобразни технически мерки, които съдействат за 
възстановяване на естествената способност на ландшафта да задържа 
вода. Същевременно някои съвременни обекти на сивата инфраструктура 
(проницаеми настилки и някои покривни системи за задържане на вода) 
наподобяват естествените начини на задържане на вода в ландшафта и 
съдействат за възстановяване на по-естествените начини на оттичане и 
попиване на водите.

Хоризонт 2020

Хоризонт 2020 е финансов инструмент на Съюза за иновации — 
водеща инициатива на ЕС до 2020 г. за осигуряване на глобална 
конкурентоспособност на Европа. (http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/what-horizon-2020)

Хидрологично 
моделиране

Хидрологичните модели са опростени принципни аналози на част 
от хидрологичния цикъл. Те се използват главно за прогнозиране и 
изясняване на хидрологичните процеси. (http://en.wikipedia.org/wiki/
Hydrological_modelling) 

LIFE

LIFE е финансов инструмент на ЕС за насърчаване на проекти в областта 
на околната среда и опазването на природата и действия във връзка с 
климата в рамките на ЕС.  
Вж. http://ec.europa.eu/environment/life/ 

Многофакторен анализ

Многофакторният анализ (или многофакторен анализ за вземане на 
решения) е метод за подробно отчитане на множество критерии и 
подпомагане на процеса на вземане на решения. Той изяснява различните 
(възможни) въздействия на политиките или мерките, като ги комбинира 
в един показател с помощта на тегловни коефициенти за всеки критерий 
или въздействие. 
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Термин Определение

Мерки за естествено 
задържане на водите 

(МЕЗВ)

Мерките за естествено задържане на водите (МЕЗВ) са многофункционални 
мерки, предназначени за опазване и управление на водните ресурси с помощта 
на естествени средства и процеси, т.е. чрез изграждане на екологосъобразна 
(„зелена“) инфраструктура, например възстановяване на екосистеми и промяна 
на начина на използване на земята. МЕЗВ имат потенциал за осигуряване 
на множество ползи, в това число намаляване на риска от наводнения, 
подобряване на качеството на водите, попълване на подпочвените води 
и подобряване на местообитанията. Поради тази си особеност, те могат 
да съдействат за изпълнение на целите на различни важни политики на 
ЕС, например Рамковата директива за водите (РДВ), директивата относно 
наводненията и директивите за местообитанията и птиците.

Паспорт на МЕЗВ

В рамките на пилотния проект на ЕС за МЕЗВ са разработени информационни 
брошури за отделните видове мерки (достъпни на адрес www.nwrm.eu/
measures-catalogue), които представят известната информация за МЕЗВ. На 
базата на тази информация са съставени по-кратки „паспорти“ на МЕЗВ, събрани 
в каталог за по-лесно използване от читателите на настоящото ръководство. 
Всички паспорти на МЕЗВ ще намерите във втората част на ръководството. 

Естествено решение

Естествените решения са вдъхновени от природата, непрекъснато поддържани 
от природата и използващи природата; те са разработени за решаване на 
различни проблеми пред обществото по гъвкав начин и с ефективно използване 
на ресурсите, както и за едновременно осигуряване на икономически, 
социални и екологични ползи. (http://ec.europa.eu/research/environment/index_
en.cfm?pg=nature-based-solutions) 

Задържане Задържане е способността на (част от) екосистемата да съхранява, временно или 
постоянно, вода, биогенни вещества или седименти. 

Повърхностен отток

Повърхностен отток е водният поток по земната повърхност при прекомерни 
валежи, интензивно топене на снегове или от други източници. Причина 
за повърхностния отток може да е насищането на почвите с вода, когато 
дъждът е по-интензивен отколкото почвите могат да поемат, или когато 
водонепроницаеми площи (покриви, улични настилки) насочват оттока 
си към околните почви, които не са в състояние да попият всичката вода. 
Повърхностният отток е основна компонента на водния цикъл. Той е основен 
фактор за водна ерозия на почвите.  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_runoff) 

Мерки за намаляване на 
повърхностния отток

Мерките за намаляване на повърхностния отток са евтини, природосъобразно 
проектирани промени на водосборния басейн, предназначени за прекъсване 
на пътищата на замърсените хидрологични потоци. Те могат да се използват за 
забавяне, задържане и филтриране на повърхностния отток от селскостопански 
(или други) земи за намаляване на риска от наводнения и подобряване на 
качеството на водите. 

Устойчиви отводнителни 
системи

Методите за управление на повърхностните води, които отчитат количеството 
на водата (наводняване), качеството на водата (замърсяване) и проблемите на 
благоустройството, се наричат общо „устойчиви отводнителни системи“.
Устойчивите отводнителни системи наподобяват естествения повърхностен 
отток и обикновено въздействат върху дъждовните води близо до мястото, 
където попадат на земната повърхност. Устойчивите отводнителни системи 
могат да се проектират за забавяне на водите (отслабване) преди вливането им 
в потоци, реки и други водни русла. Те включват зони за съхраняване на вода 
в естествени граници и могат да се използват за улесняване на попиването 
(инфилтрацията) на вода в почвата, изпаряването на вода от повърхността 
или усвояването й от растителността (известно като транспирация). (Източник: 
Susdrain)

Състояние на водите

Състоянието на водите е основна характеристика на водоемите съгласно 
определението в РДВ на ЕС. Директивата има за цел осигуряване на добро 
състояние на всички подпочвени и повърхностни води (реки, езера, преходни 
води и крайбрежни води) в ЕС. Екологичното и химичното състояние на 
повърхностните води се оценява по следните показатели: биологично качество 
(риба, бентосни безгръбначни, водна флора); хидроморфологично качество, 
например структура на речните брегове, непрекъснатост на реката или 
подложката на речното легло; физико-химично качество, например температура, 
съдържание на кислород и биогенни вещества; химично качество, което 
отразява стандартите за екологично качество по отношение на специфични 
замърсители на речния басейн. За подпочвените води РДВ определя както 
количествено състояние, така и химическо състояние.
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

ОСП Обща селскостопанска политика 

АРП Анализ на разходите и ползите 

АР Анализ на рентабилността 

КФ Кохезионен фонд 

ОСП Обща стратегия за прилагане 

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕК Европейска комисия

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЕСФ Европейски социален фонд 

ЕС Европейски съюз 

ДН Директива относно наводненията 

ЕИ Екологосъобразна („зелена“) инфраструктура 

МФА Многофакторен анализ 

ДЧ Държави-членки 

РДМС Рамкова директива за морска стратегия 

НПО Неправителствена организация 

МЕЗВ Мерки за естествено задържане на водите

ПЕУ Плащания за екосистемни услуги 

ПУРБ План за управление на речен басейн 

ПРСР Програми за развитие на селските райони 

РРСР Регламент за развитие на селските райони 

ОД Обобщен документ 

УОС Устойчиви отводнителни системи 

ОК Обединено кралство 

РДВ Рамкова директива за водите

 Съдържание



92

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА
Aurélien Bansept and Julien Fiquepron. 2014. Protéger et valoriser l’eau forestière 
(Опазване и подобряване на водите в горите). Guide pratique national, réalisé dans 
le cadre du programme ‘ EAU + FOR ’ - 2014

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
Economic and Social Committee of the Regions. A Blueprint to Safeguard Europe’s 
Water Resources. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0673&from
=EN

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council. 
Addressing the challenge of water scarcity and droughts in the European Union. 
COM(2007) 414 final http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.
htm 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the Economic and Social Committee of the Regions. An EU Strategy on adaptation 
to climate change. COM (2013) 216. http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/
what/documentation_en.htm 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
Economic and Social Committee of the Regions. Green Infrastructure (GI) — Enhancing 
Europe’s Natural Capital

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
Economic and Social Committee of the Regions. The CAP towards 2020: Meeting the 
food, natural resources and territorial challenges of the future

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R1307

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
Economic and Social Committee of the Regions. Our life insurance, our natural capital: 
an EU Biodiversity Strategy to 2020. COM(2011) 244 final. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/ 

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 
2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html 

Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 
2007 on the assessment and management of flood risks. 

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/key_docs.htm 

Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 
establishing a framework for community action in the field of marine environmental 
policy (Marine Strategy Framework Directive). 

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-
strategy-framework-directive/index_en.htm 

 Съдържание

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R1307
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/key_docs.htm
http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm


93

Environment Agency. 2012. Rural Sustainable Drainage Systems (RSuDS) Agriculture: 
Natural England. Entry Level Stewardship Environmental Stewardship Handbook. 
Fourth Edition. January 2013

European Commission. 2014. EU policy document on Natural Water Retention 
Measures. By the drafting team of the WFD CIS Working Group Programme of 
Measures (WG PoM).

JRC. 2013. River Basin Network on Water Framework Directive and Agriculture: 
practical experiences and knowledge exchange in support of the WFD implementation, 
EUR 25978 – Joint Research Centre – Institute for Environment and Sustainability

Kakouros, P. and S. Dafis. 2010. Monitoring program of the vegetation restoration 
works of the Riparian Forest of Nestos (2nd edition) (Програма за наблюдение на 
дейностите за възстановяване на горската растителност край река Места (Второ 
издание)). Greek Biotope-Wetland Centre. Thermi.

MMSD (Milwaukee Metropolitan Sewerage District). 2013. Regional Green 
Infrastructures Plan. MMSD (Milwaukee Metropolitan Sewerage District).

Natural England. 2011. Protecting water from agricultural run-off: buffer strips, Natural 
England Technical Information Note TIN100 http://publications.naturalengland.org.
uk/file/102003

Porsche U., Köhler M., 2003. Life cycle costs of green roofs: a comparison of Germany, 
USA and Brazil. Proceedings of the World Climate and Energy Event, 1–5. Rio de 
Janeiro, Brazil.  

Onema. 2010, updated in 2012. La restauration des cours d’eau : recueil d’expérience 
sur l’hydromorphologie 

http://www.onema.fr/Hydromorphologie,510 

Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 
December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund 
for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R1305

Rodríguez-Entrena, M., Espinosa-Goded, M., and Barreiro-Hurlé, J. 2014. The role of 
ancillary benefits on the value of agricultural soils carbon sequestration programmes: 
Evidence from a latent class approach to Andalusian olive groves. Ecological Economics 
99: 63-73. 

Saiz S., Kennedy C., Bass B., Pressnail K. 2006. Comparative life cycle assessment of 
standard and green roofs. Environmental Science and Technology 40(13): 4312-4316.

Stanford, J. A., Ward, J. V., Liss, W. J., Frissell, C. A., Williams, R. N., Lichatowich, J. 
A., and Coutant, C. C. 1996. A General Protocol for Restoration of Regulated Rivers. 
Regulated Rivers-Research and Management, 12, 391-413

Stella Consulting (2012). Costs, benefits and climate proofing of natural water 
retention measures (NWRM) (Разходи, ползи и неподатливост към изменението 
на климата на мерките за естествено задържане на водите (МЕЗВ)). Final report.

 Съдържание

http://www.onema.fr/Hydromorphologie,510
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R1305


94

Tonderski, K., Weisner, S. E., Landin, J., and Oscarsson, H. 2002. Våtmarksboken: 
Skapande och nyttjande av värdefulla våtmarker 

United Nations Environment Programme (UNEP), UNEP-DHI, Partnership – Centre 
on Water and Environment, International Union for Conservation of Nature (IUCN), 
The Nature Conservancy (TNC) and the World Resources Institute (WRI). 2014. 
Green Infrastructure Guide for Water Management: Ecosystem-based management 
approaches for water-related infrastructure projects

Woods-Ballard, B., Kellagher, R., Martin, P., Jefferies, C., Bray, R and Shaffer, P. 2007. 
The SuDS Manual. CIRIA report c697. www.susdrain.org

Jordbruks Verket. 64 åtgärder inom jordbruket för god vattenstatus. 2008.

https://www.jordbruksverket.se/download/18.78be32b411dd24541d2800097046/ 
64+%C3%A5tg%C3%A4rder_rapport.pdf

Ingvar – beslutsstöd för gallring och röjning http://www.skogforsk.se/produkter-och-
evenemang/datorverktyg/ingvar/

УЕБСАЙТОВЕ
Допълнителна информация по отделните мерки: www.nwrm.eu/measures-
catalogue

Допълнителна информация относно примерите: www.nwrm.eu/list-of-all-case-
studies

http://www.ci.berkeley.ca.us/uploadedFiles/Planning_and_Development/Level_3_-_
Energy_and_Sustainable_Development/living%20roof.pdf

http://www.forestry.gov.uk/fr/INFD-7YML5R

http://www.forestry.gov.uk/pdf/stfap_final_report_appendix12_7_Apr2011.
pdf/$FILE/stfap_final_report_appendix12_7_Apr2011.pdf

http://saxan-braan.se/amans/htm/main.htm

http://www.sigmaplan.be

http://tweedforum.org/publications/Leaflet_2013.pdf

http://www.tweedforum.org/projects/current-projects/eddleston_aim3

http://upstreamthinking.org/index.cfm?articleid=8699

http://upstreamthinking.org/index.cfm?articleid=9633

http://upstreamthinking.org/index.cfm?articleid=11396

http://www.helsinki.fi/urbanoases/

http://www.helsinki.fi/henvi/societalinteraction/Pdf/Science_Days_abstracts.pdf

http://iwlearn.net/iw-projects/1123

www.TEEBweb.org

http://www.worldbank.org/projects/P068858/wetlands-restorationpollution-
reduction-gef-project?lang=en

 Съдържание

http://www.susdrain.org
https://www.jordbruksverket.se/download/18.78be32b411dd24541d2800097046/64+%25C3%25A5tg%25C3%25A4rder_rapport.pdf
https://www.jordbruksverket.se/download/18.78be32b411dd24541d2800097046/64+%25C3%25A5tg%25C3%25A4rder_rapport.pdf
http://www.nwrm.eu/measures-catalogue
http://www.nwrm.eu/measures-catalogue
http://www.nwrm.eu/list-of-all-case-studies
http://www.nwrm.eu/list-of-all-case-studies
http://www.forestry.gov.uk/pdf/stfap_final_report_appendix12_7_Apr2011.pdf/$FILE/stfap_final_report_appendix12_7_Apr2011.pdf
http://www.forestry.gov.uk/pdf/stfap_final_report_appendix12_7_Apr2011.pdf/$FILE/stfap_final_report_appendix12_7_Apr2011.pdf
http://saxan-braan.se/amans/htm/main.htm
http://www.sigmaplan.be
http://tweedforum.org/publications/Leaflet_2013.pdf
http://www.tweedforum.org/projects/current-projects/eddleston_aim3
http://www.helsinki.fi/urbanoases/
http://www.helsinki.fi/henvi/societalinteraction/Pdf/Science_Days_abstracts.pdf
http://iwlearn.net/iw-projects/1123
http://www.TEEBweb.org
http://www.worldbank.org/projects/P068858/wetlands-restorationpollution-reduction-gef-project?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P068858/wetlands-restorationpollution-reduction-gef-project?lang=en


95

ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ПРИМЕРИТЕ
Analytical Creative Group/E545. Environmental Assessment. 2002. 

Barquero J.P., Santillán I. 2010. El Proyecto de mejora ecológica del río Órbigo (tramo 
I). Sauce (Boletín de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos) 6:15-17 

CHD (Confederación Hidrográfica del Duero). 2013. Case Study: Improvement of the 
Ecological Status of the River Órbigo (León, Spain)

CHD (Confederación Hidrográfica del Duero). 2010. Estrategia Nacional de 
Restauración de Ríos (ENRR). Demarcación Hidrográfica del Duero. MMA (Ministerio 
de Medio Ambiente) 

CHD (Confederación Hidrográfica del Duero). 2009. Proyecto para la mejora del estado 
ecológico del río Órbigo. Tramo I (León). Instrucción para la elaboración y tramitación 
de los informes de viabilidad previstos en el artículo 46.5 de la Ley de Aguas). [Clave: 
02.434-229/2111]. MMA (Ministerio de Medio Ambiente)

CHD (Confederación Hidrográfica del Duero). 2013. River Órbigo Restoration Project. 
IRF (International River Foundation)

García A., Catalinas M., Alonso M.E., Gallego P. 2013. Guía técnica para la caracterizacion 
de las actuaciones a considerar en planes hidrologicos y estudios de viabilidad. CEDEX

INFRAECO. 2011. Proyecto para la mejora del estado ecológico del río Órbigo. Tramo 
I (León). Anejo 4 (Estudio hidrológico e hidráulico). MARM (Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino)/CHD (Confederación Hidrográfica del Duero)

INFRAECO. 2011. Proyecto para la mejora del estado ecológico del río Órbigo. Tramo I 
(León). Anejo 5 (Estudio morfológico). MARM (Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino)/CHD (Confederación Hidrográfica del Duero)

INFRAECO. 2011. Proyecto para la mejora del estado ecológico del río Órbigo. Tramo 
I (León). Documento 4 (Presupuesto). MARM (Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino)/CHD (Confederación Hidrográfica del Duero)

MAGRAMA. 2012. Informe de situación de la Estrategia Nacional de Restauración de 
Ríos

MARM (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino)/CHD (Confederación 
Hidrográfica del Duero). 2010. Bases de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 
(Basis of the National Strategy for River Restoration)

M.E. Wilkinson, P.F. Quinn, N.J. Barber and J. Jonczyk. 2014. A framework for managing 
runoff and pollution in the rural landscape using a Catchment Systems Engineering 
approach. Science of the Total Environment, 468-469, pg 1245 - 1254

M.E. Wilkinson, P.F Quinn, and P Welton. 2008. Belford catchment proactive flood 
soutions: storing and attenuating runoff on farms. BHS 10th National Hydrology 
Symposium

M.E. Wilkinson, P.F. Quinn, I. Benson and P. Welton. 2010. Runoff management: 
Mitigation measures for disconnecting flow pathways in the Belford Burn catchmen to 
reduce flood Risk. BHS Third International Symposuim

Outi Salminen, Pasi Valkama, Sami Haapanala, Hannele Ahponen, Emmi Mäkinen, Sari 
Juutinen, Kari Rantakokko, Teuvo Vessman, Harri Vasander, Leena Linden, Anne Ojala, 
Veli-Matti Väänänen, Mika Rekola, Kirsti Lahti, Timo Vesala and Eero Nikinmaa. 2014. 

 Съдържание



96

Urban oases: Stormwater mitigation by constructed wetland. In abstract volume ‘Past 
and Future Challanges in the Baltic Sea. Helsinki University, Centre for Environment

Paul, Quinn, Greg O’Donnell, Alex Nicholson, Mark Wilkinson, Gareth Owen, Jennine 
Jonczyk, Nick Barber, Matt Hardwick and Granville Davies, Newcastle University. 2013. 
Potential Use of Runoff Attenuation Features in small Rural Catchments for Flood 
Mitigation

P. Welton and P.F. Quinn. 2011. Runoff Attenuation Features - A guide for all those 
working in catchment Management. Environment Agency and Newcastle University

Rodríguez I., Santillán J.I., Huertas R., Ortega L. 2012. Ecological Improvement Project 
in the Órbigo River (Stretch I). ECRR News 1/2012: 2-4

Rodríguez I., Santillán J.I., Huertas R., Ortega L. 2012. The Órbigo River Restoration 
Project and its implications in flood risk prevention. CIS Working Group F (WGF)

Salminen, O., Ahponen, H., Valkama, P., Vessman, T., Rantakokko, K., Vaahtera, E., 
Taylor, A., Vasander, H. and Eero Nikinmaa. 2013. TEEB Nordic case: Benefits of green 
infrastructure - socio-economic importance of constructed wetlands (Nummela, 
Finland). In Kettunen et al. Socioeconomic importance of ecosystem services in the 
Nordic Countries - Scoping assessment in the context of The Economics of Ecosystems 
and Biodiversity (TEEB). Nordic Council of Ministers, Copenhagen. TemaNord 2012:559

SMIVAL. 2009. Rapport d’activité 2009 (Activity report 2009)

SMIVAL. 2010. Rapport d’activité 2010 (Activity report 2010)

SMIVAL. 2011. Rapport d’activité 2011 (Activity report 2011)

SMIVAL. 2012. Rapport d’activité 2012 (Activity report 2012)

SMIVAL. 2013. Rapport d’activité 2013 (Activity report 2013)

 Съдържание



Градска средаЛесовъдствоЗемеделие Хидроморфология

МЕЗВ СА МНОГОБРОЙНИ!
Прегледайте каталога на МЕЗВ, разработен в рамките на пилотния 
проект за МЕЗВ.

МЕЗВ са разнообразни мерки, изпълнявани в различни сектори или анализирани в 
рамките на различни процеси на планиране, свързани с водите, управлението на риска от 
наводнения, опазването на биологичното разнообразие, адаптацията към изменението 
на климата или градоустройството. Някои от мерките са предназначени за непосредствено 
изменение на екосистемите, а други акцентират върху промяната на практиките на 
икономическите оператори.
Само някои от МЕЗВ могат да се окажат подходящи във вашия случай, в зависимост от 
основните проблеми във водосборния басейн или географската зона и от услугите, които 
бихте желали да осигурите или целите на основните политики, насочващи процеса на 
планиране. След определяне на най-подходящите МЕЗВ за вашата територия, може да се 
запознаете с основните им характеристики от приведените по-долу „паспорти“ на МЕЗВ. 
Паспортите съдържат:

 ņ кратко описание на МЕЗВ;
 ņ  приложимост към различни видове ландшафт, както и избрани проектни параметри 

относно задържането на вода, хидрологичните особености и разходите (основно 
финансови); 

 ņ  доказателства относно приноса за осигуряване на различни екосистемни услуги и 
за изпълнение на целите на различни политики. 

Можете също така да прегледате базата знания за МЕЗВ (www.nwrm.eu/measures/) за 
допълнителна информация относно изготвянето, въздействията и необходимите условия 
за успешно реализиране.

Включените в каталога МЕЗВ не са единствените, които могат да се определят като МЕЗВ. Вероятно каталогът на МЕЗВ 
постепенно ще се допълва с натрупването на нови знания.
Не се колебайте да предлагате други нови МЕЗВ и да съставяте паспорти за тях, като внимавате да притежават 
ключовите характеристики на МЕЗВ, посочени в началото на справочника. Някои паспорти са оставени непопълнени 
точно с такава цел.
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