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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Регистър на мерките в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район
Код на
мярката

Мярка

Прилагане на ценова политика за водните услуги при спазване на принципа за осигуряване
на условия за предоставяне на всеобщ достъп и социална поносимост на услугите
Определяне и изграждане на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и
BG1MB002
съоръженията за питейно-битово-водоснабдяване
Определяне и изграждане на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците на
BG1MB003
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
BG1MB001

BG1MB004 Забрана за експлоатация на водоизточник и/или съоръжение без установена СОЗ
BG1MB005

Контрол за спазването на охранителния и ограничителния режим в границите на СОЗ и в
зоните за защита на питейни води

BG1MB006 Мониторинг на зони за защита на водите за оценка на състоянието на водните тела
BG1MB007
BG1MB008

BG1MB009
BG1MB010
BG1MB011

Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за питейно-битово водоснабдяване
на населението
Забрана за изграждане и/или разширяване на селищни територии за постоянно и сезонно
ползване без изградени канализационни и пречиствателни съоръжения в зоните за защита на
питейните води
Забрана за заустване на отпадъчни води в пояс "I" на СОЗ около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
Регулиране на заустването на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, попадащи в
пояси II на СОЗ и в зоната за защита на питейни води
Забрана за пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в зоните за
защита на подземни води

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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Вид на
мярката
Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна

Основание за прилагане
Възстановяване на
разходите за водни услуги
Защита на водовземането
Защита на водовземането
Защита на водовземането
Защита на водовземането
Ефективно водоползване
Защита на водовземането

Друга
основна

Защита на водовземането

Друга
основна

Защита на водовземането

Друга
основна
Друга
основна

Защита на водовземането
Директно замърсяване на
подземните води
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Мярка

Регламент за разрешаване изграждането на геоложки, хидрогеоложки и инженерноBG1MB012 геоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води, в
зоните за защита на питейни подземни води
Забрана за оползотворяване на утайки в границите на пояс I и пояс II на СОЗ около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
BG1MB013
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди
Задължително да бъдат прилагани Правилата за добра земеделска практика от земеделските
стопани на териториите на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и
BG1MB014
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
Забрана за торене в пояс II на санитарно-охранителната зона на водоизточниците за
BG1MB015
питейно-битово водоснабдяване, в които съдържанието на нитрати е по-високо от 35 мг/л
Забрана за ползване на въздухоплавателни средства за разпръскване на торове и пестициди в
BG1MB016
зоните за защита на питейни повърхностни води и в границите на пояс ІІ на СОЗ

BG1MB017

Спазване на регламента за преценка на необходимостта за извършване на ОВОС съгласно
ЗООС

Спазване на регламента за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно
ЗООС, на инвестиционните предложения за добив на подземни богатства, надземно и
BG1MB018
подземно строителство и други дейности и технологии, които има вероятност да влошат
количеството и/или качеството на питейните води

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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Вид на
мярката

Основание за прилагане

Друга
основна

Защита на водовземането

Друга
основна

Защита на водовземането

Друга
основна

Защита на водовземането

Друга
основна
Друга
основна

О

О

Защита на водовземането
Защита на водовземането
Директива 85/337/ЕЕС,
допълнена и изменена с
Директива 97/11/ЕС, за
оценката за въздействието
върху околната среда от
определени частни и
обществени проекти
Директива 85/337/ЕЕС,
допълнена и изменена с
Директива 97/11/ЕС, за
оценката за въздействието
върху околната среда от
определени частни и
обществени проекти
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Мярка

Проучване за нови водовземания, осигуряващи алтернативно и/или допълнително
BG1MB019 водоснабдяване в райони в които черпената вода от наличните съоръжения не отговаря на
нормативните изисквания

Вид на
мярката

Основание за прилагане

О

Директива за питейните
води (80/778/ ЕС) с
измененията от Директива
98/83/ ЕС

BG1MB020

Проучване за нови алтернативни водоизточници за водоснабдяване на София и другите
големи градове

Друга
основна

Ефективно водоползване

BG1MB021

Проучване за нови водовземания, осигуряващи алтернативно и/или допълнително
водоснабдяване в райони в които черпената вода е в недостатъчно количество

Друга
основна

Ефективно водоползване

BG1MB022

Контрол по изпълнение на условията от решенията по ОВОС, разрешителните по ЗВ и
ЗООС, Заповедите за определяне на СОЗ и др. нормативни документи

Друга
основна

Ефективно водоползване

Друга
основна

Ефективно водоползване

Друга
основна

Защита на водовземането

Друга
основна

Защита на водовземането

Друга
основна

Замърсяване от точкови
източници

Административна и гражданска отговорност при нарушаване на законодателството в
областта на водите
Провеждане на контролен мониторинг на язовирите, водите на които са предназначени за
добиване на питейна вода, съгласно изискванията на Наредба 12/18.06.2002г. яз.Бебреш,
BG1MB024
яз.Йовковци, яз.Ястребино, яз.Искър, яз.Среченска бара, яз.Христо Смирненски (на р.Янтра)
и яз.Бели Искър
Границите на утвърдените по реда на досегашната нормативна уредба СОЗ, както и
BG1MB025 охранителните режими в тях, да се приведат в съответствие с изискванията на наредбата по
чл.135, т.6 на Закона за водите
Забрана за разрешителни за заустване на отпадъчни води на физически и юридически лица,
BG1MB026 които нямат разрешение за водовземане по реда на Закона за водите или договор за
предоставяне на водна услуга от водоснабдително дружество или сдружение
BG1MB023

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката
BG1MB027

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Мярка
Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато общото водовземане
превишава експлоатационните ресурси на ПВТ

Вид на
мярката

Основание за прилагане

Друга
основна

Защита на водовземането

Забрана за издаване на разрешителни за изграждане или реконструкция на съоръжения за
водовземане от ПВТ определени в риск/лошо състояние
Водене на регистри на водовземните съоръжения и на издадените разрешителни за
BG1MB029
водовземане от ПВТ

Друга
основна
Друга
основна

Контрол на подземните води за изкуствено подхранване на подземните води чрез
BG1MB030
разрешителните за изкуствено подхранване на ПВТ

Друга
основна

Подхранване или
увеличаване на подземни
води

BG1MB031 Контрол на разрешителните за водовземане (контрол на черпенето)

Друга
основна

Контрол на водовземането

Друга
основна

Подхранване или
увеличаване на подземни
води

Друга
основна

Контрол на водовземането

О

Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици

Друга
основна

Защита на водовземането

BG1MB028

BG1MB032

Издаване на разрешителни за водовземане за хидрогеотермална енергия само в случаите, в
които е осигурено реинжектиране на ползваните водни обеми

Издаване на разрешителни за водовземане от дълбоко разположените и защитени от
BG1MB033 замърсяване подземни водни тела за питейно-битово водоснабдяване, като основен
източник за осигуряване на вода с питейни качества

BG1MB034

Регламент за издаване на разрешителни за водовземане за водни тела, зависими от водните
екосистеми

Забрана за извършване на сондажна и/или минна дейност, както и за добив на подземни
BG1MB035 богатства в райони, където е необходимо осигуряване на ресурси на подземни води за
питейно-битово водоснабдяване

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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Защита на водовземането
Контрол на водовземането

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Мярка

Забрана издаването на разрешителни за изграждане на водоизточници за самостоятелно
BG1MB036 питейно-битово водоснабдяване от подземни води извън регулационните граници на
населените места
Забрана за изграждане на съоръжения за собствени потребности на граждани в подземни
BG1MB037
водни тела определени в риск/лошо състояние
Забрана за издаване на разрешителни за водовземане с цел ВЕЦ (с изключение на руслови
BG1MB038
ВЕЦ на съществуващи бентове и прагове)
BG1MB039 Контрол по спазване на условията в разрешителното за водовземане
BG1MB040 Забрана за издаване на разрешителни за пряко отвеждане на замърсители в подземните води
Забрана за издаване на разрешителни за изкуствено подхранване на подземните води с води
съдържащи съдържащи опасни вещества
Забрана за издаване на разрешителни за изкуствено подхранване на подземни води с води
BG1MB042
съдържащи други замърсители
BG1MB041

BG1MB043

Регламент за комплексно разрешително за изграждането и експлоатацията на нови и
действащи инсталации и съоръжения за категории промишлени дейности

BG1MB044 Контрол по изпълнението на условията в издаденото разрешително
Забрана за издаване на разрешителни за реинжекция в подземни води на руднични води и
води от добива на въглеводороди или минната дейност на води, които са трайно замърсени
Регламент за разрешителни за инжектиране на природен газ или втечнен нефтен газ в
BG1MB046
подземни водни обекти съдържащи води, които са неподходящи за други цели
Забрана за издаване на разрешителни за водовземане от подземни водни тела, които са
BG1MB047
свързани с повърхностни водни тела определени в лошо химично състояние
Забрана за издаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения чрез
BG1MB048
смесване на води с различни качества
BG1MB045
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Вид на
мярката

Основание за прилагане

Друга
основна

Контрол на водовземането

Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна
О
Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна

Защита на водовземането
Неблагоприятни
въздействия
Контрол на водовземането
Директно замърсяване на
подземните води
Директно замърсяване на
подземните води
Директно замърсяване на
подземните води
Директива 2008/1/ЕО за
комплексно
предотвратяване и
контрол на замърсяването
Ефективно водоползване
Директно замърсяване на
подземните води
Директно замърсяване на
подземните води
Защита на водовземането
Защита на водовземането
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

BG1MB049 Закриване на общинските депа за битови отпадъци

Друга
основна

BG1MB050 Мониторинг и контрол на общинските депа за битови отпадъци

Друга
основна

BG1MB051

Издаване на комплексно разрешително за изграждането и експлоатацията на нови и
действащи инсталации и съоръжения за категории промишлени дейности

Преразглеждане на комплексното разрешително и промяна на поставените в
BG1MB052 разрешителното емисионни ограничения или включване в условията на разрешителното на
нови емисионни ограничения при замърсяване на околната среда над нормите за качество
BG1MB053 Контрол по изпълнението на условията в издаденото комплексно разрешително

BG1MB054

Регламент на емисонните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани в водни обекти

BG1MB055 Мониторинг на отпадъчните води, съдържащи вредни и опасни вещества
Мониторинг на водите и водните обекти, които са повлияни от зауствания на отпадъчни
води, съдържащи вредни и опасни вещества
Изграждане на ГПСОВ заустващи във водни обекти в нормална зона, за да осигуряват
BG1MB057 вторично или еквивалентно на него пречистване от агломерации с над 10 000 ЕЖ (след
селищната пречиствателна станция БПК5 при 200С без нитрификация - 25mg/l О2, ХПК - 125
BG1MB056

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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О

О

Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна
О

Основание за прилагане
Замърсяване от точкови
източници
Замърсяване от дифузни
източници
Замърсяване от точкови
източници
Замърсяване от дифузни
източници
Директива 2008/1/ЕО за
комплексно
предотвратяване и
контрол на замърсяването
Директива 2008/1/ЕО за
комплексно
предотвратяване и
контрол на замърсяването
Замърсяване от точкови
източници
Замърсяване от дифузни
източници
Замърсяване от точкови
източници
Замърсяване от точкови
източници
Замърсяване от точкови
източници
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

BG1MB058

BG1MB059

BG1MB060

BG1MB061

BG1MB062

BG1MB063

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

Основание за прилагане

mg/l и общо съдържание на неразстворени вещества 35 mg/l) в срок до 2010г.

(91/271/ ЕС)

Доизграждане на ГПСОВ заустващи във водни обекти в нормална зона, за да осигуряват
вторично или еквивалентно на него пречистване от агломерации с над 10 000 ЕЖ (след
селищната пречиствателна станция БПК5 при 200С без нитрификация - 25mg/l О2, ХПК - 125
mg/l и общо съдържание на неразстворени вещества 35 mg/l) в срок до 2010г.
Изграждане на ГПСОВ заустващи във водни обекти в нормална зона, за да осигуряват
вторично или еквивалентно на него пречистване от агломерации между 2 000 и 10 000 ЕЖ
(след селищната пречиствателна станция БПК5 при 200С без нитрификация - 25mg/l О2,
ХПК - 125 mg/l и общо съдържание на неразстворени вещества 35 mg/l) в срок до 2014г.
Доизграждане на ГПСОВ заустващи във водни обекти в нормална зона, за да осигуряват
вторично или еквивалентно на него пречистване от агломерации между 2 000 и 10 000 ЕЖ
(след селищната пречиствателна станция БПК5 при 200С без нитрификация - 25mg/l О2,
ХПК - 125 mg/l и общо съдържание на неразстворени вещества 35 mg/l) в срок до 2014г.
Изграждане на ГПСОВ заустващи във водни обекти в чувствителна зона, за да осигуряват
вторично или еквивалентно на него пречистване от агломерации с над 100 000 ЕЖ (след
селищната пречиствателна станция БПК5 при 200С без нитрификация - 25mg/l О2, ХПК - 125
mg/l, общо съдържание на неразстворени вещества 35 mg/l, общ фосфор 1 mg/l и общ азот
/сума от общия азот по Кендал – органичен и амонячен, нитратен азот и нитритен азот/ 10
mg/l) в срок до 2010г.
Доизграждане на ГПСОВ заустващи във водни обекти в чувствителна зона, за да осигуряват
вторично или еквивалентно на него пречистване от агломерации с над 100 000 ЕЖ (след
селищната пречиствателна станция БПК5 при 200С без нитрификация - 25mg/l О2, ХПК - 125
mg/l, общо съдържание на неразстворени вещества 35 mg/l, общ фосфор 1 mg/l и общ азот
/сума от общия азот по Кендал – органичен и амонячен, нитратен азот и нитритен азот/ 10
mg/l) в срок до 2010г.
Изграждане на ГПСОВ заустващи във водни обекти в чувствителна зона, за да осигуряват
вторично или еквивалентно на него пречистване от агломерации между 10 000 и 100 000 ЕЖ
(след селищната пречиствателна станция БПК5 при 200С без нитрификация - 25mg/l О2,

Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
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О

О

О

О

Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)

О

Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)

О

Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

ХПК - 125 mg/l, общо съдържание на неразстворени вещества 35 mg/l, общ фосфор 2 mg/l и
общ азот /сума от общия азот по Кендал – органичен и амонячен, нитратен азот и нитритен
азот/ 15 mg/l) в срок до 2010г.
Доизграждане на ГПСОВ заустващи във водни обекти в чувствителна зона, за да осигуряват
вторично или еквивалентно на него пречистване от агломерации между 10 000 и 100 000 ЕЖ
(след селищната пречиствателна станция БПК5 при 200С без нитрификация - 25mg/l О2,
BG1MB064
ХПК - 125 mg/l, общо съдържание на неразстворени вещества 35 mg/l, общ фосфор 2 mg/l и
общ азот /сума от общия азот по Кендал – органичен и амонячен, нитратен азот и нитритен
азот/ 15 mg/l) в срок до 2010г.
Изграждане на ГПСОВ заустващи във водни обекти в чувствителна зона, за да осигуряват
вторично или еквивалентно на него пречистване от агломерации между 2 000 и 10 000 ЕЖ
BG1MB065
(след селищната пречиствателна станция БПК5 при 200С без нитрификация - 25mg/l О2,
ХПК - 125 mg/l и общо съдържание на неразстворени вещества 35 mg/l) в срок до 2014г.
Доизграждане на ГПСОВ заустващи във водни обекти в чувствителна зона, за да осигуряват
вторично или еквивалентно на него пречистване от агломерации между 2 000 и 10 000 ЕЖ
BG1MB066
(след селищната пречиствателна станция БПК5 при 200С без нитрификация - 25mg/l О2,
ХПК - 125 mg/l и общо съдържание на неразстворени вещества 35 mg/l) в срок до 2014г.
Осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчните води от агломерации под 2000 е. ж.,
BG1MB067 които постъпват в канализационните мрежи, преди заустването им във водните обекти в
срок до 2014г.

BG1MB068

Регламент на заустванията на производствени отпадъчни води в канализационните системи
на населените места

Регламент на норми за допустимо съдържание на токсични, вредни и опасни за околната
BG1MB069 среда вещества в производствени отпадъчни води, заустващи в канализационните системи
на населените места
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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Основание за прилагане
(91/271/ ЕС)

О

О

О

О

О

О

Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Основание за прилагане

Забрани за изхвърляне на отпадъци, материали и вещества, които пречат на експлоатацията
BG1MB070
на канализационните мрежи и селищните пречиствателни станции

О

Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)

Контрол на лицата, които експлоатират канализационните мрежи на населените места и на
BG1MB071 абонатите за спазване на разрешителните за заустване на отпадъчни води в
канализационните мрежи

Друга
основна

Мярка

Контрол на лицата, които експлоатират селищните пречиствателни станции за спазване на
BG1MB072 разрешителните за заустване на отпадъчни води от селищната пречиствателна станция във
водния обект

О

Замърсяване от точкови
източници
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)

Регламент за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти от
BG1MB073 точкови източници на замърсяване за обекти в процес на проектиране и/или в процес на
строителство

Друга
основна

Замърсяване от точкови
източници

Регламент за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти от
точкови източници на замърсяване за съществуващи обекти

Друга
основна

Замърсяване от точкови
източници

Забрана за заустване на битови отпадъчни води във водни обекти без разрешително се
допуска за обекти извън регулацията на населените места при максимално денонощно водно
BG1MB075 количество до 10 куб.м/ден и товар на замърсяването до 50 еквивалентни жители по
биохимична потребност от кислород за пет денонощия (БПК5) и с най-малко първично
пречистване на отпадъчните води

Друга
основна

Замърсяване от точкови
източници

BG1MB074

BG1MB076

Контрол на изпълнението на условията на разрешителното за заустване на отпадъчни води
във водни обекти

Друга
основна

Замърсяване от точкови
източници

BG1MB077

Назначаване програма за собствен мониторинг на титуляра на разрешителното за заустване
на отпадъчни води във водни обекти

Друга
основна

Замърсяване от точкови
източници
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

Забрана за изхвърляне на утайки от селищни пречиствателни станции в повърхностни види
BG1MB078
посредством плавателни средства, тръбопроводи и/или по какъвто и да е друг начин

О

BG1MB079 Определяне на чувствителни зони в областта на водите на национално ниво

О

BG1MB080

Регламент за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционните
предложения за строителство, дейности и технологии съгласно ЗООС

О

BG1MB081 Регламент за преценка за необходимостта за извършване на ОВОС съгласно ЗООС

О

BG1MB082 Контрол по изпълнение на условията от решенията по ОВОС

О
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Основание за прилагане
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
Директива 85/337/ЕЕС,
допълнена и изменена с
Директива 97/11/ЕС, за
оценката за въздействието
върху околната среда от
определени частни и
обществени проекти
Директива 85/337/ЕЕС,
допълнена и изменена с
Директива 97/11/ЕС, за
оценката за въздействието
върху околната среда от
определени частни и
обществени проекти
Директива 85/337/ЕЕС,
допълнена и изменена с
Директива 97/11/ЕС, за
оценката за въздействието
върху околната среда от
определени частни и
обществени проекти

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Мярка

Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяването на дейности без
BG1MB083 приети по установения ред пречиствателни съоръжения освен в случаите, когато те не са
необходими
Лицата, от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да
изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за
BG1MB084
заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена
канализационна система
Мониторинг на повърхностните и подземните води за оценка на състоянието на водните
BG1MB085
тела
Разработване на методика за класификационна система за оценка качеството на
BG1MB086
повърхностните води

Вид на
мярката

Основание за прилагане

Друга
основна

Повърхностни
приоритетни вещества

Друга
основна

Повърхностно
приоритетни вещества

Друга
основна
Друга
основна

Изграждане на канализационни мрежи съобразно изискванията за пречистване на
BG1MB087 отвежданите от тях отпадъчни води и съобразно най-добрите технически познания от
агломерации с над 10 000 ЕЖ в срок до 2010г.

О

Доизграждане на канализационни мрежи съобразно изискванията за пречистване на
BG1MB088 отвежданите от тях отпадъчни води и съобразно най-добрите технически познания от
агломерации с над 10 000 ЕЖ в срок до 2010г.

О

Изграждане на канализационни мрежи съобразно изискванията за пречистване на
BG1MB089 отвежданите от тях отпадъчни води и съобразно най-добрите технически познания от
агломерации между 2 000 и 10 000 ЕЖ в срок до 2014г.

О

Доизграждане на канализационни мрежи съобразно изискванията за пречистване на
BG1MB090 отвежданите от тях отпадъчни води и съобразно най-добрите технически познания от
агломерации между 2 000 и 10 000 ЕЖ в срок до 2014г.

О
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Ефективно водоползване
Ефективно водоползване
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
Директива за общинските
пречиствателни станции
за отпадъчни води
(91/271/ ЕС)
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

BG1MB091

Регламент за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и пречиствателни
съоръжения за отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

О

BG1MB092

Изискванията, на които трябва да отговарят утайките, за да се гарантира, че няма да имат
вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, включително върху почвата

О

BG1MB093 Регламент за отчитане на оползотворените утайки

О

BG1MB094 Регламент за оползотворяване на утайки чрез употребата им в земеделието

О
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Основание за прилагане
Директива 86/278/EИО от
12 юни 1986 година за
опазване на околната
среда, и по-специално на
почвата, при използване
на утайки от отпадъчни
води в земеделието
Директива 86/278/EИО от
12 юни 1986 година за
опазване на околната
среда, и по-специално на
почвата, при използване
на утайки от отпадъчни
води в земеделието
Директива 86/278/EИО от
12 юни 1986 година за
опазване на околната
среда, и по-специално на
почвата, при използване
на утайки от отпадъчни
води в земеделието
Директива 86/278/EИО от
12 юни 1986 година за
опазване на околната
среда, и по-специално на
почвата, при използване
на утайки от отпадъчни
води в земеделието
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

Изисквания към продуктите, които в процеса на тяхното производство или след крайната им
BG1MB095
употреба образуват опасни или масово разпространени отпадъци

BG1MB096

Регламент на управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали
или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда

Друга
основна
Друга
основна

BG1MB097 Задължения на лицата, извършващи дейности, свързани с отпадъците

BG1MB098

Друга
основна

Забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на
неконтролирано обезвреждане на отпадъците

Друга
основна

BG1MB099 Закриване и рекултиване на стари промишлени зони

Друга
основна

Забрана за оползотворяване на утайки върху крайбрежни заливаеми ивици, речни русла и
BG1MB100
защитни диги

Друга
основна

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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Основание за прилагане
Замърсяване от точкови
източници
Замърсяване от дифузни
източници
Замърсяване от точкови
източници
Замърсяване от дифузни
източници
Замърсяване от точкови
източници
Замърсяване от дифузни
източници
Замърсяване от точкови
източници
Замърсяване от дифузни
източници
Замърсяване от точкови
източници
Замърсяване от дифузни
източници
Замърсяване от точкови
източници
Замърсяване от дифузни
източници
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

Регламент за установяване, ограничаване и предотвратяване на замърсяването на водите с
BG1MB101
нитрати от земеделски източници

О

BG1MB102

Определяне на води (водни обекти или части от тях), които са вече замърсени с нитрати или
са застрашени от замърсяване и уязвими зони

О

BG1MB103

Утвърдена „Програма за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от
земеделски източници в уязвимите зони”

О

BG1MB104

Утвърдени „Правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване
с нитрати от земеделски източници”

О

BG1MB105

Утвърдени програми за обучение и информиране на земеделските стопани по въпросите на
добрата земеделска практика

О

Контрол на задължително изпълнение от земеделските стопани в уязвимите зони на
BG1MB106 програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от
земеделски източници

BG1MB107

Прилагане на правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници

BG1MB108 Контрол на промишлените зони за производствени и опасни отпадъци
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

О

О
Друга

14

Основание за прилагане
Директива 91/676/ЕЕС
относно защита на водите
от замърсяване с нитрати
от земеделски източници
Директива 91/676/ЕЕС
относно защита на водите
от замърсяване с нитрати
от земеделски източници
Директива 91/676/ЕЕС
относно защита на водите
от замърсяване с нитрати
от земеделски източници
Директива 91/676/ЕЕС
относно защита на водите
от замърсяване с нитрати
от земеделски източници
Директива 91/676/ЕЕС
относно защита на водите
от замърсяване с нитрати
от земеделски източници
Директива 91/676/ЕЕС
относно защита на водите
от замърсяване с нитрати
от земеделски източници
Директива 91/676/ЕЕС
относно защита на водите
от замърсяване с нитрати
от земеделски източници
Замърсяване от точкови

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката
основна

Мярка

Основание за прилагане

BG1MB109 Контрол на влиянието на замърсяването на въздуха върху състоянието на водите

Друга
основна

източници
Замърсяване от дифузни
източници
Замърсяване от дифузни
източници

Периодичен мониторинг на показателите на почвите, съгласно Плана за мониторинг (чл.29
от Закона за почвите), по време на експлоатацията на депата, кариери и суровини, изземване
BG1MB110
на инертни материали от реки и водоеми за опазване на почвите от замърсяване,
включително Приложения 1 и 2 на ЗООС

Друга
основна

Замърсяване от дифузни
източници

Друга
основна

Замърсяване от точкови
източници
Замърсяване от дифузни
източници

Друга
основна

Защита на водовземането

О

Директива 2003/105/EC от
16 декември 2003
изменяща Директива
96/82/EC за контрол на
големите аварии с опасни
вещества

Друга
основна

Инцидентно замърсяване

BG1MB111

Определяне на приоритетните и приоритетно опасните вещества в областта на водите на
национално ниво

При аварийни случаи в границите на СОЗ, които могат да предизвикат замърсяване на
BG1MB112 водите, лицата, в резултат от чиято дейност е предизвикана аварията я ликвидират, както и
последиците от нея
Оператор на инсталация с комплексно разрешително уведомява компетентния орган за
BG1MB113 всички инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху околната
среда
При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водния обект, титулярят
BG1MB114 на разрешителното е длъжен да вземе необходимите мерки за ограничаване и/или
ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми съответните органи

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

Регламент за класифициране на предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков
BG1MB115 потенциал, спрямо големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от
тях за живота и здравето на хората и околната среда

О

Изготвяне на доклади от оператори на предприятие и/или съоръжение с нисък рисков
BG1MB116 потенциал за политиката за предотвратяване на големи аварии, която да гарантира високо
ниво на защита на човека и околната среда

О

BG1MB117

Изготвяне от оператори на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал на
доклад за безопасност, авариен план на предприятието и/или съоръжението

О

BG1MB118

Регламент за действия на оператора на предприятия и/или съоръжения при възникване на
голяма авария

О

Регламент за издаване на заявлението класифициращо операторите на предприятие и/или с
BG1MB119 нисък или висок рисков потенциал, спрямо големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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О

Основание за прилагане
Директива 2003/105/EC от
16 декември 2003
изменяща Директива
96/82/EC за контрол на
големите аварии с опасни
вещества
Директива 2003/105/EC от
16 декември 2003
изменяща Директива
96/82/EC за контрол на
големите аварии с опасни
вещества
Директива 2003/105/EC от
16 декември 2003
изменяща Директива
96/82/EC за контрол на
големите аварии с опасни
вещества
Директива 2003/105/EC от
16 декември 2003
изменяща Директива
96/82/EC за контрол на
големите аварии с опасни
вещества
Директива 2003/105/EC от
16 декември 2003
изменяща Директива
96/82/EC за контрол на
големите аварии с опасни

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

Основание за прилагане
вещества

BG1MB120

Превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последствия при възникване
на аварии

Разпоредби за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на
BG1MB121 последствията от аварии, на държавните органи, органите на местно самоуправление и
местната администрация, търговските дружества и едноличните търговци
Регламент при аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите,
собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, включително
BG1MB122 хвостохранилища, шламохранилища и насипища, е длъжно да вземе необходимите мерки за
ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително
изготвен авариен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции
При настъпило аварийно замърсяване на водите надолу по течението на реката директорът
на басейновата дирекция и органите на местното самоуправление, получили информация за
BG1MB123 замърсяването, са длъжни своевременно да уведомят водоползвателите за характера на
замърсяването и за мерките, които биха могли да вземат за намаляване на вредите от
замърсяването

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

17

О

О

Директива 2003/105/EC от
16 декември 2003
изменяща Директива
96/82/EC за контрол на
големите аварии с опасни
вещества
Директива 2003/105/EC от
16 декември 2003
изменяща Директива
96/82/EC за контрол на
големите аварии с опасни
вещества

Друга
основна

Инцидентно замърсяване

Друга
основна

Инцидентно замърсяване
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

BG1MB124 Регламент за извършване на екологична оценка

О

BG1MB125 Регламент за преценка за извършване на екологична оценка

О

BG1MB126 Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на план или програма с екологична оценка

О

BG1MB127 Регламент за опазване на биоразнообразието в Р България

О

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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Основание за прилагане
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

BG1MB128

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

Регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни растителни и
животински видове в природата

О

BG1MB129 Изграждане на Национална екологична мрежа

О

BG1MB130 Регламент за обявяване на защитените зони

О

BG1MB131 Регламент за промени в защитените зони

О

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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Основание за прилагане
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

BG1MB132 Разработване на планове за управление на защитените зони

О

BG1MB133 Приемане на планове за управление на зоните по Натура 2000

О

Устройствените планове, устройствените проекти за горите, националните и регионалните
програми, разработвани по реда на други закони, задължително се съобразяват със
BG1MB134
заповедта за обявяване на всяка защитена зона, и с мерките за предотвратяване на
влошаването на условията в зоната

О

BG1MB135

Регламент за извършване на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на
защитена зона

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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О

Основание за прилагане
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

Мярка

BG1MB136 Контрол по опазване на биологичното разнообразие

Основание за прилагане

О

Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици

Друга
основна

Ефективно водоползване

BG1MB138 Одобрени Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние

Друга
основна

Замърсяване от дифузни
източници

BG1MB139 Утвърдени Национални стандарти за Добри земеделски и екологични условия

Друга
основна

Замърсяване от дифузни
източници

Разработване на унифицирана методика за определяне на екологичния минимален отток в
BG1MB140 разрешителните за водовземане с цел подобряване на хидроморфологичното състоянието на
водните тела, попадащи в защитена зона

Друга
основна

Неблагоприятни
въздействия

BG1MB137

Разрешителен режим за водно тяло, съобразно ОВОС/екологичната оценка и/или оценката
за съвместимост

Вид на
мярката

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Мярка

Вид на
мярката

Основание за прилагане

BG1MB141

Разработване на методика за оптималното разстояние между единичните или между две
каскади ВЕЦ-ове, с оглед осигуряване на екологичен комфорт на речните хабитати

Друга
основна

Неблагоприятни
въздействия

BG1MB142

Разработване на методика за максималната застроеност с ВЕЦ на даден водосбор според
вида на ВЕЦ-а (руслов или деривационен)

Друга
основна

Неблагоприятни
въздействия
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици

Ограничителен и/или забранителен режим при издаване на разрешителни за водовземане
BG1MB143 и/или за ползване за водни тела, попадащи в защитени зони, към водосборите на р.Искър,
р.Стакевска, р.Лом, р.Бърза, р.Вит, р.Осъм, р.Видима и р.Янтра

BG1MB144

Забрана за отнемане на води от речни водохващания за енергетиката през летните сухи
месеци

При изграждане на нови ПСОВ в защитените зони при необходимост да се търсят
BG1MB145 алтернативи за реализирането им извън границите на природните местообитания и
местообитания на видове, предмет на опазване в тях

BG1MB146

Да не се допускат нови корекции в участъци от реките, попадащи в границите на Натура
2000 зони извън регулациите на населените места

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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О

Друга
основна

Ефективно водоползване

О

Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици

О

Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

Основание за прилагане
относно опазването на
дивите птици

Дейностите по поддържането на съществуващи в зоните корекции, за които има съществени
причини да бъдат запазени (защита на селища и земеделски земи от наводнения), да се
BG1MB147
осъществява след консултиране с конкретни експерти, в зависимост от предмета на опазване
на съответните зони

BG1MB148

Укрепване на речните участъци да се извършва извън периодите за размножаване на
хидробионтите и извън участъците за мръстене

Височината на речните прагове да е съобразена с миграционните особености на
BG1MB149 потамодромните видове и където праговете са високи да се предвиждат байпаси за
осигуряване на биокоридорните функции на реката
Провеждане на контролен мониторинг на язовирите, докладвани по чл.8 от РДВ и са с
BG1MB150
максимален екологичен потенциал (МЕП) или добър екологичен потенциал
Зарибяване с растително ядни риби, съгласувано с ихтиолози в язовирите, където има
BG1MB151
цъфтеж на водорасли: на язовир Аспарухов вал, яз.Телиш, яз.Панчарево, яз.Ярловци

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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Друга
основна

О

Друга
основна
Друга
основна
Друга
основна

Ефективно водоползване

Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Неблагоприятни
въздействия
Ефективно водоползване
Ефективно водоползване

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

При допустимо изграждане на ВЕЦ, инвеститорите да провеждат предварителен
мониторинг върху количеството и качеството на водите, върху хидробионтите и природните
BG1MB152 местообитания във водни тела, попадащи в защитени зони,с дължина около 1 км над
водохващането и под заустването при ВЕЦ, който да бъде ползван в рамките на
процедурите по ОВОС и ОС

О

При допустим добив на строителни материали, инвеститорите да провеждат предварителен
мониторинг върху количеството и качеството на водите, върху хидробионтите и природните
BG1MB153 местообитания във водни тела, попадащи в защитени зони,с дължина около 1 км над и под
площадката за добив на строителни материали, който да бъде ползван в рамките на
процедурите по ОВОС и ОС

О

При допустимо изграждане на ВЕЦ във водни тела попадащи в защитени зони, в
BG1MB154 разрешителните да се разрешава усвояване на не повече от 30% от средногодишния отток на
реката

О

Обезпечаване на съществуващи и нови МВЕЦ, баражи, корекции и др. подобни съоръжения,
BG1MB155 нарушаващи биокоридорните функции на реките, с рибни проходи, отговарящи на
екологичните изисквания на местната ихтиофауна, съгласно Приложение 7.1.3

О
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Основание за прилагане
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

Изготвяне на проекти за залесяване на брегове в съседство или в защитени зони след
BG1MB156 консултиране с конкретни експерти, в зависимост от предмета на опазване в съответните
зони с цел определяне на видовия състав

О

Изготвяне на проекти за залесяване на терени срещу ерозия в съседство или в защитени
BG1MB157 зони след консултиране с конкретни експерти, в зависимост от предмета на опазване в
съответните зони с цел определяне на видовия състав

О

Изготвяне на проекти за залесяване на терени за питейно водоснабдяване в съседство или в
BG1MB158 защитени зони след консултиране с конкретни експерти, в зависимост от предмета на
опазване в съответните зони с цел определяне на видовия състав

О

Изготвяне на проекти за оводняване на влажни зони след консултиране с конкретни
BG1MB159 експерти, в зависимост от предмета на опазване в съответните зони с цел определяне на
видовия състав

О
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Основание за прилагане
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Мярка

Изготвяне на проекти за възстановяване на речни корита и меандри след консултиране с
BG1MB160 конкретни експерти, в зависимост от предмета на опазване в съответните зони с цел
определяне на видовия състав
Изготвяне и поддържане на тематични карти с информация за защитените зони и
съответните водни тела по речни басейни, включващи действащи, одобрени или в процес на
BG1MB161
съгласуване ВЕЦ, обекти за добив на строителни материали, баражи, коригирани участъци и
укрепени бентове
Реализацията на инвестиционни намерения, планове, програми и проекти, попадащи в
защитени територии да бъдат съобразени с режимите на конкретните защитени територии,
BG1MB162
регламентирани със Закона за защитените територии, заповедите им за обяваване и
плановете за управление

BG1MB163

Забрана за изсичане при почистване на крайречна естествена растителност, която се явява
природно местообитание по Приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие

BG1MB164 Проучване за възможностите за залесяване и възстановяване на речни и крайречни хабитати

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

26

Вид на
мярката

Основание за прилагане

О

Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици

Друга
основна

О

О

Друга
основна

Ефективно водоползване
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Ефективно водоползване
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Мярка

Провеждане на контролен мониторинг на язовирите, водите на които са предназначени за
добиване на питейна вода, съгласно изискванията на Наредба 12/18.06.2002г. яз.Бебреш,
BG1MB165
яз.Йовковци, яз.Ястребино, яз.Искър, яз.Среченска бара, яз.Христо Смирненски (на р.Янтра)
и яз.Бели Искър
Забрани извършването на почистване на крайречна растителност, дигиране и корекция на
речните русла извън границите на населените места и сервитутите на линейната
инфраструктура, с изключение на корекции насочени към възстановяване на естествени
BG1MB166 местообитания и меандриране на реката, с оглед опазване и възстановяване на
благоприятния природозащитен статус на речните местообитания и видове 3260, 3270, 6420,
6430, 91E0*, 91F0, 92А0, 92C0, 92D0 и видра (Lutra lutra), главоч (Cottus gobio), *ручеен рак
(Austropotamobius torrentium) в защитени зони одобрени по реда на чл. 10 на ЗБР
Изготвяне на методика и система за отчитане и последващ контрол на водовземането от
BG1MB167
ВЕЦ

Вид на
мярката

Основание за прилагане

Друга
основна

Защита на водовземането

О

Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици

Друга
основна

Контрол на водовземането

BG1MB168

Забрана за изграждане на нови ВЕЦ или разширяване на съществуващи, във водни тела
попадащи в защитени зони, съгласно Приложение 7.1.3

О

BG1MB169

Забрана за изграждане на нови баластриери или разширяване на съществуващи, във водни
тела попадащи в защитени зони, съгласно Приложение 7.1.3

О
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Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

Недопускане на нови негативни промени в хидрологичния режим (ВЕЦ, баластриери,
хидромелиораци свързани с нови водовземания, отводнявания и др.) на природните
BG1MB170
местообитание и поддържането му в благоприятен природозащитен статус (БПС), за
водните тела попадащи в защитени зони съгласно Приложение 7.1.3

О

Забранява се планиране и изграждане на съоръжения за пренасочване на водното течение,
както и такива, които мога да повлияят на водния режим на влажите зони на територията на
BG1MB171
природен парк Персина, защитена местност Калимок-Бръшлен и поддържан резерват
Сребърна

О

BG1MB172

Забранява се ограничаване на притока на вода към вторичните канали около островите,
както и вътрешните канали на островите (затоните)

Възстановяване на естествени заливни гори по българските Дунавски острови съгласно
лесоустройствени проекти на ДЛ Лом, ДЛ Оряхово и ДЛ Свищов
Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато общото водовземане
BG1MB174 превишава експлоатационните ресурси на ПВТ с изключения и с определен срок за
постигане на целите
Забрана за издаване на разрешителни за изграждане или реконструкция на съоръжения за
BG1MB175 водовземане от ПВТ определени в риск/лошо състояние с изключения и с определен срок за
постигане на целите
BG1MB173
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О

Основание за прилагане
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици
Директива № 92/43/ЕИО
за опазване на природните
местообитания и на
дивата флора и фауна и
Директива №79/409/ЕИО
относно опазването на
дивите птици

Друга
основна

Ефективно водоползване

Друга
основна

Ефективно водоползване

Друга
основна

Ефективно водоползване
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Код на
мярката

Мярка

Вид на
мярката

Основание за прилагане

BG1MB176

Регламент за издаване на разрешителни за водовземане за хидрогеотермална енергия само в
случаите, в които е осигурено реинжектиране на ползваните водни обеми

Друга
основна

Подхранване или
увеличаване на подземни
води

Друга
основна

Контрол на водовземането

Друга
основна

Ефективно водоползване

BG1MB177

BG1MB178
BG1MB179
BG1MB180

BG1MB181

Регламент за издаване на разрешителни за изграждане на водоизточници за самостоятелно
питейно-битово водоснабдяване от подземни води извън регулационните граници на
населените места
Забрана за изграждане на съоръжения за собствени потребности на граждани в подземни
водни тела определени в риск/лошо състояние,с изключения и с определен срок за
постигане на целите
Забрана за издаване на разрешителни за пряко отвеждане на замърсители в ПВТ
класифицирани с изключения и с определен срок за постигане на целите
Забрана за издаване на разрешителни за водовземане от подземни водни тела, които са
свързани с повърхностни водни тела определени в лошо химично състояние
Спазване на правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване
с нитрати от земеделски източници

BG1MB182 Изготвяне на План за управление на риска от наводнения
BG1MS001
BG1MS002
BG1MS003
BG1MS004
BG1MS005

Разработване на фискални преференции за въвеждане на механизми и практики за водна
ефективност
Промени в Тарифата на таксите за правото на водовземане и/или разрешено ползване на
воден обект
Намаляване загубите по водопреносната мрежа чрез реконструкция или изграждане на нови
водопроводи
Разработване на интернет базирана информация за състоянието на водите, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване
Отнемане на издадените разрешителни за водовземане за ПВТ опредени в риск/лошо
състояние по количество
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Друга
основна
Друга
основна

Ефективно водоползване
Ефективно водоползване

О

Директива 91/676/ЕЕС
относно защита на водите
от замърсяване с нитрати
от земеделски източници

Друга
основна

Ефективно водоползване

Д

Кодекси за добра
практика

Д

Законодателна

Д

Проект за възстановяване
- реконструкция

Д

Административна

Д

Административна
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката
BG1MS006
BG1MS007
BG1MS008
BG1MS009
BG1MS010
BG1MS011
BG1MS012
BG1MS013
BG1MS014
BG1MS015
BG1MS016

BG1MS017
BG1MS018
BG1MS019

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка
Регламент в разрешителните за водовземане за опасно понижаване на нивото на подземните
води
Регламент в разрешителните за водовземане за извършване на мониторинг на нивото на
подземните води
Забрана за съгласуване на ПУП за издаване на разрешение за строеж на сгради със
съоръжения за собствени потребности на граждани, за подземни водни тела определени в
риск/лошо състояние
Забрана за издаване на разрешителни за изграждане на съоръжения за собствени
потребности на граждани в слабо водообилни подземни водни тела
Забрана за издаване на разрешителни за водовземане за подземни водни тела, зависими от
пресъхващи реки
Забрана за издаване на разрешителни за изграждане на защитни съоръжения на
повърхностните води, в райони в които е възможно съществено повишение на подземните
води
Изграждане на резервоари за регулиране на максималните (върховите) дебити
Подържане на водопроводните мрежи в добро състояние
Оптимизиране на водовземането за промишлени нужди чрез въвеждане на оборотни цикли
Регламент в разрешителните за водовземане от подземни води за провеждане на собствен
мониторинг на подземните води и изисквания към програмата за мониторинг
Забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху
повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на
приоритетни вещества в подземните води
Забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане
на конструкции, инженерностроителни съоръжения и други, при които се осъществява или е
възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води
Допълнителни условия в издадените разрешителните за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти с цел достигане на доброто състояние на водния обект
Допълнителни условия в новоиздащите се разрешителните за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти с цел достигане на доброто състояние на водния обект
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Д
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Д
Д
Д

Административна
Административна
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Д

Административна
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Административна

Д

Административна

Д

Административна
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Административна

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката
BG1MS020
BG1MS021
BG1MS022
BG1MS023
BG1MS024

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка
Допълнителни условия в издадените разрешителните за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти с цел запазване на доброто състояние на водния обект
Допълнителни условия в новоиздащите се разрешителните за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти с цел запазване на доброто състояние на водния обект
Назначаване на допълнителен мониторинг на титуляра на разрешителното за заустване на
отпадъчни води във водни обекти
Изменение на условията в разрешителното за заустване поради защита на обществени
интереси или при съществена промяна в състоянието и статуса на водния обект
Прекратяване на разрешителното след предупреждаване на титуляря на разрешителното
при системно или опасно нарушаване на условията в разрешителното и при неизпълнение
предписанията на контролиращия орган

BG1MS025 Допълнителен емисионен контрол на заустваните отпадъчните води във водни обекти
BG1MS026

BG1MS027

BG1MS028
BG1MS029
BG1MS030
BG1MS031

Преразглеждане на комплексното разрешително за прилагане на допълнителни мерки при
замърсяване на околната среда над нормите за качество
Издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти от точкови
източници на замърсяване за обекти в процес на проектиране и/или в процес на
строителство с по-строги индивидуални емисионни ограничения за постигане на добро
състояние на водния обект.
Изменение на условията в разрешителното за заустване поради защита на обществени
интереси или при съществена промяна в състоянието и статуса на водния обект с по-строги
индивидуални емисионни ограничения за постигане на добро състояние на водния обект.
Нови поднормативни актове за оценка на състоянието (екологично и химично) на
повърхностните води
Синхронизиране на действащите поднормативните актове, към Закона за водите.
Изготвяне на Наредба, узаконяваща Методиката за извършване на материален баланс на
базата на който да се определят индивидуалните емисионни ограничения при заустване на
отпадъчни води в повърхностни води за постигане на добро състояние.
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

Основание за прилагане

Издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти от точкови
източници на замърсяване за обекти в процес на проектиране и/или в процес на
строителство с индивидуални емисионни ограничения, определени с Методиката за
BG1MS032
извършване на материален баланс на базата на който да се определят индивидуалните
емисионни ограничения при заустване на отпадъчни води в повърхностни води за запазване
и постигане на добро състояние.за всяко тяло

Д

BG1MS033 Прилагане на производствени стандарти за управление и опазване на околната среда

Д

BG1MS034 Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в населените места
Информиране на земеделските стопани за прилагане на правилата за добра земеделска
BG1MS035
практика
BG1MS036 Обучение на земеделските стопани за прилагане на правилата за добра земеделска практика
BG1MS037 Закриване на нерегламентираните сметища
По-строга административна и гражданска отговорност при нарушаване на
BG1MS038
законодателството
Договорни споразумения за околна среда - синхронизиране на мерките за постигане на
BG1MS039
добро състояние
Реконструкция и модернизация на канализацията, с цел намаляване на загубите, ниска
BG1MS040
степен на аварийност и висока ефективност
Изготвяне на проекти за зарибяване на язовири след консултиране с конкретни експерти, в
BG1MS041
зависимост от предмета на опазване в съответните зони с цел определяне на видовия състав
Осигуряване с байпасни връзки на водните тела, в зависимост от биологичните особености
BG1MS042 на конкретните хидробиотни видове, предмет на опазване в съответната зона, съгласно
Приложение 7.1.3
Забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане
на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или
BG1MS043
е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните
води

Д

Кодекси за добра
практика
Административна

Д

Образователни проекти

Д
Д

Образователни проекти
Административна

Д

Административна

Д

Законодателна
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Законодателна

Д

Проект за възстановяване
- реконструкция
Административна
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Код на
мярката

ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

Въвеждане и поддържане на воден режим, максимално близък до предишния естествен
BG1MS044 режим в ПР Сребърна. Задържане на сукцесията и намаляване равнището на
еутрофикацията

Д

BG1MS045 Възстановяване на 37 ха заливни гори в ПР Сребърна

Д

BG1MS046 Ревизиране и актуализация на план за управление на ПР Сребърна

Д

Възстановяване на самоподдържащи се влажни екосистеми в ПП Персина - блато
„Кайкуша”

Д

BG1MS048 Подпомагане възстановяването на 450 ха естествени заливни гори в ПП Персина

Д

BG1MS047

BG1MS049

Поддържане водния режим и приоритетни месообитания във възстановени влажни зони в
ПП Персина

Д

BG1MS050

Поддържане водния режим и приоритетни местообитания във възстановени влажни зони в
ЗМ Калимок-Бръшлен

Д

BG1MS051 Възстановяване на 125 ха заливни гори в ЗМ Калимок-Брашлен

Д

Изготвяне на програма за осигуряване свързаността на влажните зони в защитени територии
BG1MS052 и защитени зони, които са зависими от водното тяло на река Дунав - ЗМ „Орсоя”, ЗМ
„Гарвански блата”, ЗМ „Малък Преславец” и др.
BG1MS053 Допълнително регулиране на оттока
BG1MS054 Консервиране или ликвидация на сондажи, разкриващи подземни води на самоизлив, които
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територии с влажни зони
Повторно създаване и
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територии с влажни зони
Повторно създаване и
възстановяване на
територии с влажни зони
Повторно създаване и
възстановяване на
територии с влажни зони
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ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.1

Вид на
мярката

Мярка

не се използват
BG1MS055 Предотвратяване на свръхексплоатацията на подземните води
Оценка и прогнозиране на измененията на водните ресурси на базата на обективни данни от
BG1MS056
мониторинг на водите
Забраняване на голи сечи във вододайните зони, с последващо изкуствено възобновяване, с
BG1MS057
изключение на акация и топола
BG1MS058 Подобряване на стопанисването на горите във вододайните зони
BG1MS059 Борба с ерозията и намаляване на количеството на оттичащата се неизползвана вода
BG1MS060 Залесяване с подходящи мести дървесни видове
BG1MS061 Предотвратяване на горските пожари и забрана за паленето на стърнища и гори
BG1MS062 Осигуряване на пестеливо използване на водите в сградни водоснабдителни системи
Използване на икономически регулатори, водещи до пестене на вода, в районите с недостиг
BG1MS063
на водни ресурси
BG1MS064 Забрана за източване на язовири и микроязовири с цел риболов и риборазвъждане
BG1MS065 Стимулиране пестеливото използване на водата за напояване
Създаването на редовни рубрики за информиране на обществеността
BG1MS066
за състоянието на водните ресурси на страната, на местно и национално ниво
Обществен контрол и "сини" телефони към общините, РИОСВ, "В и К" при кражби и
BG1MS067
разхищения на вода
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Д
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