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Abstract 

The present study proposes tools for planning and managing the drought phenomenon in Bulgaria. 

Within the existing institutional structures for water resources management, it is proposed to 

organize teams responsible for planning and managing the risk of drought at the national level, at 

the level of the basin directorate and the catchment area. The scope of the plans is defined and 

special management tools are described, limiting the consequences of drought. 
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1. УВОД 

Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО) налага на страните членки на ЕС да 

съставят както планове за управление на риска от наводнение, така и план за управление на 

риска от засушаване. Планирането на намаляването на последствията от засушаването е 

новост в българската система на планиране на водния сектор. По отношение на 

засушаването, след сушата през 2000 г., правителството приема „Национална програма за 

необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване“. Програмата остава 

неизпълнена, тъй като скоро след сухата 2000 година климатичните условия се променят и 

настъпват последващи по-влажни години (НСАИК, 2019). Към настоящия момент, в 

България все още не съществува официално утвърдена на национално ниво методика за 

съставяне на този тип план, но може да се използва опита на други страни. В региони с по-

сух климат като САЩ, Австралия и други страни от европейската общност, които са в 
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напреднала фаза във внедряването на предписанията на рамковата водна директива  

(Великобритания, Холандия, Испания и др.), са приети и успешно се прилагат конкретни 

решения (Environmental agency, 2012; 2017).  

В статията са представени инструменти за управление, които имат за цел ограничаване 

на последствията от засушаването, а също така на базата на съществуващите управленски 

структури, се предлагат организационни решения, заедно със съответните компетенции.  

 

2. ДИСКУСИЯ 

2.1 Управление на водните ресурси с цел противодействие на засушането 

В съществуващата правна система на Европейския съюз (ЕС) превенцията  и управлението 

на риска от засушаванетo е представена като една от основните задачи в управление на 

водните ресурси. Според препоръките на Европейската комисия от 2019 г. към България са 

отправени препоръки да бъде приет план за управление на риска от засушаване или план за 

разпределение и управление на водните ресурси. В Закона за водите са приети основните 

инструменти за реализирането на тази задача:  

1. Запазване и създаване на различни системи за съхраняване на водите (ретенция) – 

естествени и изкуствени 

2. Рационално управление на течащите повърхностни води 

3. Функциониране на система за мониторинг, прогнозиране и система за 

предупреждение пред опасни явления в хидросферата и атмосферата.  

Управлението на водите се основава на басейновия принцип и басейнови дирекции. Между 

инструментите служещи за защита от засушаване може да се изброят: 

1. Инструменти за планиране (анализи, експертизи,  планове, програми):  

- Отнасящи се към нуждите, състоянието и развитието на системите за 

съхранение на водите. 

- Планове за управление на риска от наводнение и противодействие на 

последствията от засушаване на територията на страната и по басейнови 

дирекции. 

- Планове за управление на водите на басейнов принцип. 

- Изисквания за използване на водите в речните басейни. 

2. Правни разрешения за ползване на водите. 

3. Инструкции за стопанисване на водите в хидротехническите обекти.  
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4. Система за мониторинг, прогнозиране и предупреждение за поява засушаване.  

Във връзка със защитата от засушаване и задачите на органите за управление на водите, 

Закона за водите определя два случая: 

1) Възлага задачата за координиране на действията свързани със защита от засушаване 

в речните басейни на басейновите дирекции. 

2) Дава възможност на директора на басейновата дирекция да въвежда временни 

ограничения в използването на водите при настъпване на бедствено положение. 

В рамките на координирането директора на басейновата дирекция събира, обработва и 

предоставя информация за нуждите на териториалното планиране и центровете за 

управление на кризисни ситуации.  

2.2. Планиране 

 Управлението на водите се осъществява на басейнов прицип, чрез министъра 

околната среда и водите и подчинените му директори на басейновите дирекции, които 

работят въз основа на разработени планистични документи. Проблемът със засушаването 

би трябвало да бъде включен в плана за управление на риска от наводнение (ПУРН) и 

противодействие на последствията от засушаването на територията на страната, отчитайки 

басейновия принцип на управление. В изготвените ПУРН и ПУРБ  (2016 - 2021) липсва 

организирана система за противодействие на последствията засушаването.  

2.3 Мониторинг и прогнозиране 

В обхвата на мониторинга и прогнозирането на засушаването отговорна институция 

е Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Според Закона за водите, 

НИМХ разработва и предоставя  прогнози за  природни бедствия, в т. ч. и за засушаване.  

Тяхната роля е да информират за развитието на засушаването, но това не включва 

дългосрочни прогнози, които биха позволили да се подготвим за бедствието засушаване.  

Съществуващата система за мониторинг и прогнозиране на  хидроложки и метеорологични 

явления е обща система и изследването на засушаването не се разработва отделно, не са 

формирани отделни служби и няма постоянни резултати от модели, обработващи  

метеорологична, хидроложка и хидрогеоложка информация за оценка на възникването и 

прогнозирането на засушаването.  

3. Система за противодействие на последиците от засушаване и нови инструменти за 

управление 



72 
 

Целта на системата за противодействие на последиците от засушаване е подготовка на 

обществото и икономиката за съществуване в условията на засушаване. Интегрираните 

организационни и планистични дейности трябва да обхващат следните етапи: мониторинг 

на показателите, прогнозиране на засушането и планиране на пакет от действия, 

облекчаващи последствията от засушаването (Hervás-Gámez & Delgado-Ramos, 2019). За 

всеки един от етапите трябва да се определят конкретни дейности, методи и инструменти:  

- Мониторинг на засушаването – следва да се прецизират – избор на 

метеорологични, хидроложки  и хидрогеоложки показатели, на базата на 

които е възможен анализ на риска от засушаване и разработка на прогнози за 

развитието на засушаване. 

- Прогнозиране на засушаването – разработване на модели прогнозиращи 

засушаване и анализ на данните необходими за съставянето на прогнози (вид 

на данните, източници на информация, достъпност на данните), анализ на 

необходимите организационни дейности (институции събиращи изходни 

данни, институции отговарящи за моделиране и прогнозиране на 

засушаването, институции отговарящи за предоставяне на прогнозите). 

- Планиране, в т.ч. определяне на компетентни служби в отделните райони. 

- Дефиниране на подготвителни дейности, облекчаващи засушаването. 

- Изготвяне на каталог от оперативни дейности, прилагани в условията на 

засушаване. 

3.1 Институционални решения 

Организационните решения следва да се дефинират в съществуващата институционална 

структура на водния сектор. В рамките на съществуващите административни органи и 

хидрометеорологични  служби може да се създадат, на примера на британските служби, 

отдели отговарящи за планирането и управлението в областта на защита от засушаване 

(Environmental agency, 2012). 

На национално ниво следва да се създаде структура, която да отговаря за: 

разработване на дългосрочни прогнози за риска от възникване на засушаване, разработване 

на план за противодействие на последиците от засушаване на територията страната за всяка 

басейнова дирекция, надзор и сътрудничество с регионалните структури в областта на 

реализирането на дейности  свързани със защита от засушаване.  
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На ниво водосборен басейн е необходимо да се организират отдели, изготвящи регионални 

планове. Директорите на басейновите дирекции могат да ограничават използването на 

водите в условията на бедствено положение. Техните компетенции биха могли да бъдат 

разширени с даване на специални разрешения, касаещи промени във водоползването в 

периоди на прогнозирано засушаване. 

Водоснабдяване и канализация (ВИК), в районите с риск от засушаване, също трябва да 

бъдат включени в системата на защита на риска от засушаване. Дружествата следва да 

изготвят оперативни дейности по време на засушаване, да провеждат мониторинг и да 

взимат участие в образователни кампании.  

3.2 Решения за планиране 

Възприетите в света стратегически решения (САЩ, Великобритания), обхващат 

изготвянето на планове от държавната администрация, отговаряща за водния сектор на 

национално и регионално ниво, а също така и в тези басейнови дирекции, където риска от 

засушаване е значителен (Environment Agency, 2017) 

На национално ниво следва да бъдат разработени два основни документа: 

- Ежегодна дългосрочна прогноза за риска от засушаване през съоветната 

хидроложка година.  

- План за противодействия на последствията от засушаване, който да включва: 

o състав на отдела отговарящ за защита от засушаване, неговите 

компетенции, контакти с други регионални структури, 

o анализи и дейности за предотвратяване на засушаването и облекчаване 

на последствията от засушаване, 

o анализ на недостига на вода, 

o анализ на системите за съхранение на вода (естествени и изкуствени) 

и оценка влиянието им  върху засушаването, 

o евентуални планове за подобряване на ретенцията, 

o анализ на съществуващото  и планираното водоползване, 

o разработване на пакет от инструменти за управление с цел облекчаване 

на последствията от засушаването, 

o дейности, ограничаващи последствията от засушаване при поява на 

недостиг на вода, 
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o разработване на мерки за сътрудничество с регионалните органи, 

o разработване на методика на сътрудничество между държавна и 

общинска администрация по време на бедствено положение. 

 

3.3 Инструменти за управление на засушаването 

 Използваните във Великобритания практики облекчаващи последствията от 

засушаването, включват специални правни разпореждания, касаещи например промени в 

управлението на водите в язовирите и промени във водоползването (Wilhite et al, 2005). 

При наличие на дългосрочни прогнози за риска от засушаване за хидроложка година, 

могат да се ограничат последствията от засушаването чрез създаване на воден резерв. Този 

резерв може да бъде създаден в два вида водни обекта: в ретенционните системи на 

повърхностните води (изкуствени  и естествени) и резервоари на подземни води (State of 

California, 2008). При ретенцията на повърхностни води най-съществена роля изпълняват 

големите язовири. В ситуации на прогнозирано засушаване през летния период, 

предварително през зимно-пролетния сезон се събират резерви и се ограничава оттока. 

Вторият инструмент се свежда до ограничаването на водоползването на подземни води, 

Използването на този инструмент е възможно само при едновременното изпълнение на две 

условия – водопотребителите имат алтернативен източник на водоснабдяване и този 

източник е в състояние да покрие увеличеното водопотребление.  Често възникват 

допълнителни технически ограничения: дебит на водоизточника, разходи свързани с 

експлоатацията на водохващанията и станциите за подготовка на водите и др. Също така 

трябва да добавим и проблемите свързани с използването на водоизточника от няколко 

водопотребителя.  

Към останалите инструменти за ограничаване на последствията от засушаването трябва да 

се добавят: 

- промотиране на практики за пестене на вода, 

- финансова подкрепа за рационализиране на водоползването, 

- ограничаване и забрана за използване на питейни води за други цели освен за 

битови и санитарни. 
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Изключително важни инструменти за въздействие върху водопотребителите са 

обученията, промотирането и финансовата подкрепа на водоспестяващи практики. Една от 

тях са системите за събиране на дъждовни води. Образователните дейности, промотирането 

и финансовата подкрепа на тези водоспестяващи практики следва да бъдат подпомагани 

системно от държавата, а провеждането на информационни кампании могат да бъдат 

възложени на ВИК дружествата, които имат пряка връзка с всички водопотребители. 

Дофинансирането трябва да става под формата на безвъзвратни заеми или дотации 

например от общинските фондове за опазване на околната среда. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въпреки многогодишния срок за съставяне на план за управление на риска от засушаване 

определен от Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО), такъв все още не е 

изготвен в България. Зачестяването на засушаването, както и трудностите в обезпечаването 

на вода и свързаните с това загуби, показват необходимост от спешни промени в системата 

за противодействие на засушаването. Следва да бъдат формулирани институционални и 

планови решения   в сферата на управление на водите, които да бъдат внедрени в система за 

защита от засушаване.  
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