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БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  1 
 

                                                      

                                     ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               
                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.5 

 

 

Мерки  за съобразяване при прилагането на Плана за управление на речните басейни (ПУБР) в Дунавски район за басейново 

управление, съгласно Становище по Екологична оценка на ПУРБ № 6 – 2/2009г. на МОСВ 

 

№ Мерки  за съобразяване при прилагането на ПУРБ 

1 
Изграждане на съвременни автоматични станции за пълен метеорологичен мониторинг за оптимално и устойчиво управление 

на водите към изкуствените водоеми 

2 
Развитие на екологосъобразно селско стопанство и прилагане на добри практики за внасяне на торове и други подобрители и за 

контрол на количеството им 

3 
Проучвания за несъбрани и непречистени руднични води, картирането им и набелязване на мерки за отвеждане и пречистване. 

Изясняване ситуацията и разработване на мерки за решаване на проблемите със старите рудници 

4 

Необходимо е при изграждането на ВЕЦ да се определи минималния воден отток на реката, така че количеството на водата да 

отговаря на екологичния минимум, необходим за поддържане на биоразнообразието в крайречните и 

водните екосистеми, влажни зони и др. 

5 
При изграждането на ВЕЦ по поречията важна мярка е максималното запазване на съществуващата растителност, особено 

дървесната, при използване подходите за изграждане на зауствания и площадките и водонапорните съоръжения 

6 Да се изградят рибни проходи и байпаси на русловите ВЕЦ 

7 

Заустването на отработени води от ПСОВ трябва да става извън важни за размножаването на хидробионтите участъци от 

защитените зони и извън зоните на обитаване на хидробионти включени в Приложение 2 на Директива за хабитатите 

92/43/EEC, както и в близост до тях 

8 
Водите на ПСОВ да се заустват под пъстървовата зона на реките и да се намали водоползването през летните месеци в 

пъстървовата зона 

9 Да се внася зарибителен материал от редки и застрашени видове 

10 
Да се следи състоянието на популациите на стопански ценните видове риби в р.Дунав (дунавска скумрия, распер, сабица и др.) 

и при нужда да се ограничава ползването им 

11 
Да не се извършват реконструкции в речни участъци и пресушаване на крайречни блата за които е установено, че е 

съсредоточено размножаването на риби от даден вид или видове 

12 
Да се прилагат добри практики при дейности за укрепване на речните брегове и дъна, съобразени със съвременните технологии 

и материали 

 


