
Приложение 7.2.1А Списък на мерките в ДРБУ в ПУРБ 2016 - 2021г.

Списък на мерките в ДРБУ, съгласно актуализиран Национален каталог от мерки

Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

EW_1 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Намаляване на 

водовземането чрез 

въвеждане на 

водоспестяващи технологии 

1. Въвеждане на водоспестяващи технологии и 

оборотно водоснабдяване

EW_1_1 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Индустрия

EW_1 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Намаляване на 

водовземането чрез 

въвеждане на 

водоспестяващи технологии 

6. Популяризиране на методите за пестеливо 

използване на водата

EW_1_6 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, 

Общини, 

ВиК

инвестиционна държавен 

бюджет/частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК

EW_1 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Намаляване на 

водовземането чрез 

въвеждане на 

водоспестяващи технологии 

7.Прогнозиране на нуждите от вода за напояване EW_1_7 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ, МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

EW_2 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Намаляване на 

водовземането чрез 

намаляване загубите на вода 

в общественото 

водоснабдяване

1.Изграждане на нови водопроводи и елементи от 

водоснабдителната система за питейно-битово 

водоснабдяване

EW_2_1 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ ВиК инвестиционна частни 

инвестиции/ЕС

ИФ

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК

EW_2 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Намаляване на 

водовземането чрез 

намаляване загубите на вода 

в общественото 

водоснабдяване

2. Реконструкция на водопреносната система за 

обществено питейно-битово водоснабдяване;

EW_2_2 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ ВиК инвестиционна ЕСИФ/частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК

EW_2 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Намаляване на 

водовземането чрез 

намаляване загубите на вода 

в общественото 

водоснабдяване

3.Райониране на селищните водопроводни мрежи 

с цел намаляване на загубите на вода при 

отстраняване на аварии

EW_2_3 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ ВиК инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК

EW_2 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Намаляване на 

водовземането чрез 

намаляване загубите на вода 

в общественото 

водоснабдяване

4. Зониране на селищните водопроводни мрежи 

за намаляване загубите на вода и броя на 

авариите, резултат от поддържане на налягания по-

големи от необходимите

EW_2_4 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ ВиК инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК

EW_2 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Намаляване на 

водовземането чрез 

намаляване загубите на вода 

в общественото 

водоснабдяване

5.Автоматизиране на връзките "помпена станция-

резервоар" за рязко намаляване на 

преминаващите водни количества

EW_2_5 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ ВиК инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК

EW_2 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Намаляване на 

водовземането чрез 

намаляване загубите на вода 

в общественото 

водоснабдяване

6. Реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. 

облицоване на напоителни канали за обществено 

напояване

EW_2_6 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ ВиК, 

Общини, 

МЗХ

инвестиционна държавен 

бюджет/ЕСИФ

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК/Земедели

е

EW_2 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Намаляване на 

водовземането чрез 

намаляване загубите на вода 

в общественото 

водоснабдяване

7. Реконструиране и възстановяване на помпени 

станции и деривации по р.Дунав и другите реки в 

страната за напояване

EW_2_7 основна повърхностни ВТ ДРБУ МЗХ/Собств

еник или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Земеделие

EW_2 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Намаляване на 

водовземането чрез 

намаляване загубите на вода 

в общественото 

водоснабдяване

8.Изграждане на нова хидромелиоративна 

инфраструктура

EW_2_8 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ/Собств

еник или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна държавен 

бюджет/ЕСИФ

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

EW_3 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Осигуряване на измерване 

на количеството ползвани 

повърхностни и подземни 

води  

1. Монтиране/изграждане  на устройства за 

измерване на ползваните водни количества

EW_3_1 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ ВиК, МЗХ, 

Собственик 

или 

оператор на 

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК/Земедели

е/Енергетика/

Индустрия/Об

щинска 



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

EW_4 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Подобряване на 

информираността на 

заинтересованите страни в 

селското стопанство за 

ефективно използване на 

водите 

1.Провеждане на кампании за насърчаване 

използването на методи в напояването, 

намаляващи разхода на вода

EW_4_1 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ, МОСВ инвестиционна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

EW_4 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Подобряване на 

информираността на 

заинтересованите страни в 

селското стопанство за 

ефективно използване на 

водите 

2.Провеждане на кампании за насърчаване 

отглеждането на култури, изискващи по-малко 

вода

EW_4_2 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ, МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

GO_4 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Подобряване на 

управлението

Приемане/актуализиране на 

нормативни актове в 

областта на опазване, 

използване и управление на 

водите

8.Разработване и приемане на Наредба за 

определяне на нормите за водопотребление при 

предоставяне на водните услуги;

GO_4_8 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

PI_1 2,3,1

6

Към повече от една КТМ Точково заустване 

на отпадъчни води

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за заустване 

на отпадъчни води, в 

резултат от   

преразглеждането им*. 

1.Изменение или прекратяване на разрешителни 

за заустване на производствени отпадъчни води, в 

резултат от   преразглеждането им. 

PI_1_1 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

неприложимонеприложимо неприложимо

PI_1 2,3,1

6

Към повече от една КТМ Точково заустване 

на отпадъчни води

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за заустване 

на отпадъчни води, в 

резултат от   

преразглеждането им*. 

2.Изменение или прекратяване на разрешителни 

за заустване на отпадъчни води от 

селскостопански обекти, в резултат от   

преразглеждането им. 

PI_1_2 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД неприложимо държавен 

бюджет

неприложимонеприложимо неприложимо

IP_1 16 Модернизиране или подобрения на 

пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води 

(включително от земеделски 

стопанства).

КПКЗ Изпълнение на процедурата 

по преразглеждане на 

издадените разрешителни за 

заустване на отпадъчни води 

1.Преразглеждане на комплексно разрешително 

за земеделско стопанство и промяна на 

емисионните ограничения за достигане/запазване 

на доброто състояние на водното тяло

IP_1_1 допълнителна повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, ИАОС административна държавен 

бюджет

неприложимонеприложимо неприложимо

IP_1 16 Модернизиране или подобрения на 

пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води 

(включително от земеделски 

стопанства).

КПКЗ Изпълнение на процедурата 

по преразглеждане на 

издадените разрешителни за 

заустване на отпадъчни води 

2.Преразглеждане на комплексно разрешително 

на индустриален обект и промяна на емисионните 

ограничения за достигане/запазване на доброто 

състояние на водното тяло

IP_1_2 допълнителна повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, ИАОС административна държавен 

бюджет

неприложимонеприложимо неприложимо

PM_9 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Предотвратяване на 

влошаването на състоянието 

на водите от проекти и 

дейности на етап 

инвестиционните 

предложения

Недопускане реализацията на инвестиционни 

намерения в части от повърхностните водни тела, 

които са определени референтни места;

PM_9_1 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда

PM_9 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Предотвратяване на 

влошаването на състоянието 

на водите от проекти и 

дейности на етап 

инвестиционните 

предложения

Недопускане реализацията на инвестиционни 

предложения, водещи до негативна промяна на 

състоянието на водните тела;

PM_9_2 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

PM_9 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Предотвратяване на 

влошаването на състоянието 

на водите от проекти и 

дейности на етап 

инвестиционните 

предложения

Оценка на допустимостта на нови инвестиционни 

намерения съгласно ПУРБ

PM_9_3 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

HY_10 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Хидроморфология Осигуряване на екологичния 

отток

6.Определяне на минимално допустим отток след 

водовземания от реки на територията на НП 

"Централен балкан" не по малък от 30% от 

определеното за съоръжението 

средномногогодишно водно количество

HY_10_6 допълваща зони от Натура 

2000 с 

водозависими 

видове и 

местообитания

участък от ВТ, в 

който попада в 

НП "Централен 

балкан"

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

CA_1 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на водни 

количества във връзка с 

постигане на БПС на 

предмета на опазване в 

защитените зони от Натура 

2000

1.Осигуряване на водни количества във връзка с 

постигане на БПС на предмета на опазване в 

защитените зони от Натура 2000

CA_1_1 основна зони от Натура 

2000 с 

водозависими 

видове и 

местообитания

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

GO_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

Пдобряване на 

управлението на водите в 

зоните за защита на водите

1.Определяне на изискванията към количеството и 

качеството на водите при разработване на 

плановете за управление на защитени зони и 

територии, зависими от повърхностните или от 

подземните води

GO_3_1 основна зони от Натура 

2000 с 

водозависими 

видове и 

местообитания

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

PM_7 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други превантивни 

мерки

Опазване на водите за 

къпане

1.Контрол, мониторинг и оценка на качеството на 

водите за къпане

PM_7_1 основна зони за отдих, 

водни спортове 

и/или за къпане 

BG32426617100

17001/участък 

от ВТ, в който 

МЗ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Здравеопазва

не

PM_7 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други превантивни 

мерки

Опазване на водите за 

къпане

2.Определяне на зоните за къпане и 

продължителност на сезона за къпане

PM_7_2 основна зони за отдих, 

водни спортове 

и/или за къпане 

BG32426617100

17001/участък 

от ВТ, в който 

МЗ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Здравеопазва

не

PM_5 20 Мерки за недопускане или контрол 

на неблагоприятните въздействия 

от риболова и други видове 

експлоатация/отстраняване на 

животни и растения.

Други превантивни 

мерки

Опазване и подобряване на 

състоянието на зони за 

защита

2.Актуализация на зоните за опазване на 

стопански ценни видове риби и други водни 

организми, съгласно действащата заповед, 

издадена на основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗРА

PM_5_2 основна зони за опазване 

на стопански 

ценни видове 

риби и други 

водни организми

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

PM_5 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Опазване и подобряване на 

състоянието на зони за 

защита

13.Забрана за издаване на разрешителни за 

водовземане за ВЕЦ в зоните за опазване на 

стопански ценни видове риби и други водни 

организми

PM_5_13 основна зони за опазване 

на стопански 

ценни видове 

риби и други 

водни организми

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

PM_5 19 Мерки за недопускане или контрол 

на неблагоприятните въздействия 

от почивни дейности, включително 

любителски риболов.

Други превантивни 

мерки

Опазване и подобряване на 

състоянието на зони за 

защита

3.Забрана за любителския риболов в зоните за 

опазване на стопански ценни видове риби и други 

водни организми, когато количеството вода в тях е 

под минимално допустимия отток 

PM_5_3 основна зони за опазване 

на стопански 

ценни видове 

риби и други 

водни организми

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

ИАРА/ИАГ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Земеделие

PM_5 19 Мерки за недопускане или контрол 

на неблагоприятните въздействия 

от почивни дейности, включително 

любителски риболов.

Други превантивни 

мерки

Опазване и подобряване на 

състоянието на зони за 

защита

4.Забрана за стопанския и любителския риболов в 

зоните за опазване на стопански ценни видове 

риби и други водни организми с уреди, средства, 

принадлежности и приспособления, съгласно 

изискванията на ЗРА

PM_5_4 основна зони за опазване 

на стопански 

ценни видове 

риби и други 

водни организми

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

ИАРА/ИАГ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Земеделие

PM_5 20 Мерки за недопускане или контрол 

на неблагоприятните въздействия 

от риболова и други видове 

експлоатация/отстраняване на 

Други превантивни 

мерки

Опазване и подобряване на 

състоянието на зони за 

защита

5.Забрана за стопанския риболов в българския 

участък на р. Дунав с всякакъв вид риболовни 

уреди и средства, съгласно изискванията на ЗРА 

PM_5_5 основна зони за опазване 

на стопански 

ценни видове 

риби и други 

р. Дунав ИАРА административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Земеделие

PM_5 20 Мерки за недопускане или контрол 

на неблагоприятните въздействия 

от риболова и други видове 

експлоатация/отстраняване на 

животни и растения.

Други превантивни 

мерки

Опазване и подобряване на 

състоянието на зони за 

защита

6.Забрана за улов, пренасяне, превозване и 

продажба на риба и други водни организми от 

зоните за опазване на стопански ценни видове 

риби и други водни организми с размери, по-

малки от минимално допустимите, съгласно 

изискванията на ЗБА

PM_5_6 основна зони за опазване 

на стопански 

ценни видове 

риби и други 

водни организми

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

ИАРА/ИАГ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Земеделие

PM_5 20 Мерки за недопускане или контрол 

на неблагоприятните въздействия 

от риболова и други видове 

експлоатация/отстраняване на 

животни и растения.

Други превантивни 

мерки

Опазване и подобряване на 

състоянието на зони за 

защита

8.Забрана за стопански риболов с всякакъв вид 

тралиращи уреди в крайбрежни зони, съгласно 

изискванията на ЗРА

PM_5_8 основна зони за опазване 

на стопански 

ценни видове 

риби и други 

водни организми

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

ИАРА административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Земеделие

PM_5 19 Мерки за недопускане или контрол 

на неблагоприятните въздействия 

от почивни дейности, включително 

любителски риболов.

Други превантивни 

мерки

Опазване и подобряване на 

състоянието на зони за 

защита

11.Забрана през периода 2016 - 2018 г. за 

извършване на любителски риболов, задържане 

на улов от речна (балканска) пъстърва в 

участъците на реките и водните обекти, съгласно 

изискванията на Заповед РД 09-98/26.02.2016 г. на 

Министъра на земеделието и храните

PM_5_11 основна зони за опазване 

на стопански 

ценни видове 

риби и други 

водни организми

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

ИАРА/ИАГ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Земеделие

GO_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

Пдобряване на 

управлението на водите в 

зоните за защита на водите

2.Изпълнение на програма за мониторинг на 

есетрови риби в р.Дунав 

GO_3_2 основна повърхностни ВТ р. Дунав МОСВ административна държавен 

бюджет/ЕСИФ

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

PM_5 20 Мерки за недопускане или контрол 

на неблагоприятните въздействия 

от риболова и други видове 

експлоатация/отстраняване на 

животни и растения.

Други превантивни 

мерки

Опазване и подобряване на 

състоянието на зони за 

защита

12. Провеждане на контрол върху 

нерегламентирания улов, в т.ч. използване на 

риболовни уреди, средства и принадлежности в 

зоните за опазване на стопански ценни видове 

риби и други водни организми, съгласно 

изискванията на ЗРА 

PM_5_12 основна зони за опазване 

на стопански 

ценни видове 

риби и други 

водни организми

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

ИАРА/ИАГ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Земеделие

GO_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

Пдобряване на 

управлението на водите в 

зоните за защита на водите

3.Включване в Регистъра на зоните за защита на 

водите на зони с води за отдих и водни спортове 

след определянето им от компетентния орган, 

съгласно действащото законодателство

GO_3_3 основна зони за отдих, 

водни спортове 

и/или за къпане 

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

PM_5 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Други превантивни 

мерки

Опазване и подобряване на 

състоянието на зони за 

защита

14.Забрана за издаване на разрешителни за 

водовземане за ВЕЦ в зоните определени за отдих 

и воден спорт

PM_5_14 допълваща зони за отдих, 

водни спортове 

и/или за къпане 

BG32426617100

17001/участък 

от ВТ, в който 

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

GO_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

Пдобряване на 

управлението на водите в 

зоните за защита на водите

4.Изготвяне на програма от мерки за зони с води 

за отдих и водни спортове, съобразно 

изискванията в заповедите за тяхното определяне

GO_3_4 основна зони за отдих, 

водни спортове 

и/или за къпане 

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

GO_4 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Подобряване на 

управлението

Приемане/актуализиране на 

нормативни актове в 

областта на опазване, 

използване и управление на 

водите

9.Актуализация на законодателството, свързана с 

определяне на санитарно - охранителни зони 

(СОЗ)

GO_4_9 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

DW_1 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Забрани и ограничения за 

изпълнение на дейности в 

зоните за защита на 

питейните води и в 

определените санитарно-

охранителни зони (СОЗ) и 

буферните зони около 

водовземните 

съоръжения/системи

2.Контрол на ограниченията и забраните в 

границите на СОЗ и зоните за защита на питейни 

води

DW_1_2 основна зони за защита на 

повърхностни/под

земни води, 

предназначени за 

ПБВ

зони за защита 

на 

повърхностни/п

одземни води, 

предназначени 

за ПБВ

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

DW_1 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Забрани и ограничения за 

изпълнение на дейности в 

зоните за защита на 

питейните води и в 

определените санитарно-

охранителни зони (СОЗ) и 

буферните зони около 

водовземните 

съоръжения/системи

3.Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ 

съгласно действащото законодателство

DW_1_3 основна зони за защита на 

повърхностни/под

земни води, 

предназначени за 

ПБВ

зони за защита 

на 

повърхностни/п

одземни води, 

предназначени 

за ПБВ

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

DW_1 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Забрани и ограничения за 

изпълнение на дейности в 

зоните за защита на 

питейните води и в 

определените санитарно-

охранителни зони (СОЗ) и 

буферните зони около 

водовземните 

съоръжения/системи

4. Спазване на забрани и ограничения в СОЗ 

съгласно заповедта за определяне на зоната и 

списъка по приложение № 1 към Националния 

каталого от мерки (ПУРБ)

DW_1_4 основна зони за защита на 

повърхностни/под

земни води, 

предназначени за 

ПБВ

зони за защита 

на 

повърхностни/п

одземни води, 

предназначени 

за ПБВ

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

DW_2 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Забрана за издаване на нови 

разрешителни за МВЕЦ на 

водопровод за питейно-

битово водоснабдяване след 

ПСПВ 

1.Забрана за издаване на нови разрешителни за 

МВЕЦ на водопровод за питейно-битово 

водоснабдяване след ПСПВ 

DW_2_1 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

DW_3 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Ограничаване на 

водовземането за всяка 

друга цел, когато съществува 

риск да се засегне 

водовземането за питейно 

битово водоснабдяване на 

населението.

1.Ограничаване на водовземането за всяка друга 

цел, когато съществува риск да се засегне 

водовземането за питейно битово 

водоснабдяване на населението.

DW_3_1 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

DW_4 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Опазване на повърхностните 

води предназначени за 

питейно-битово 

водоснабдяване

1.Забрана за сечи, с изключение на санитарни и 

отгледни сечи,  във водосбора на водохващаниия 

от повърхностни води, предназначени за питейно 

битово водоснабдяване

DW_4_1 основна зони за защита на 

повърхностни/под

земни води, 

предназначени за 

зони за защита 

на 

повърхностни/п

одземни води, 

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

DW_4 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Опазване на повърхностните 

води предназначени за 

питейно-битово 

водоснабдяване

2.Ограничаване, преустановяване или 

предписване на допълнителни изисквания към 

дейността на обекти, емитиращи едно или повече 

замърсяващи вещества или показатели на 

замърсяване създаващи риск за влошаване на 

състоянието на зони за защита на питейните води.

DW_4_2 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

неприложимонеприложимо неприложимо

DW_4 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Опазване на повърхностните 

води предназначени за 

питейно-битово 

водоснабдяване

3.Прекратяване, след изтичане на срока на 

действие, на съществуващите разрешителни за 

ползване на язовири, предназначени за питейно 

водоснабдяване  за обекти и дейности, които са 

несъвместими с ползването им за питейно 

водоснабдяване 

DW_4_3 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

неприложимонеприложимо неприложимо



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

DW_4 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Опазване на повърхностните 

води предназначени за 

питейно-битово 

водоснабдяване

4.Преустановяване издаването на нови 

разрешителни за ползване на язовири, 

предназначени за питийно-битово 

водоснабдяване за обекти и дейности, които са 

несъвместими с  ползването им за питейно 

водоснабдяване

DW_4_4 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

неприложимонеприложимо неприложимо

DW_4 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Опазване на повърхностните 

води предназначени за 

питейно-битово 

водоснабдяване

5.Прилагане на забрани и ограничения при 

одобряване на инвестиционни предложения във 

водосбора на язовири, предназначени за питейно-

битово водоснабдяване с цел намаляване на 

необходимостта от пречистване на питейните води

DW_4_5 основна зони за защита на 

повърхностни 

води, 

предназначени за 

ПБВ

8 бр. язовири, 

предназначени 

за ПБВ

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

DW_4 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Опазване на повърхностните 

води предназначени за 

питейно-битово 

водоснабдяване

7. Забрана за голи сечи  с последващо изкуствено 

възобновяване (с изключение на акация и топола)  

във водосбора на водохващаниия от повърхностни 

води, предназначени за питейно битово 

водоснабдяване

DW_4_7 основна зони за защита на 

повърхностни 

води, 

предназначени за 

ПБВ

зони за защита 

на 

повърхностни 

води, 

предназначени 

за ПБВ

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

DW_6 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Осъществяване на контрол и 

превенция срещу 

замърсяване с химични, 

биологични, бързо 

разпадащи се, лесно 

разградими и силно 

сорбируеми вещества, както 

и по дейности, водещи до 

намаляване на ресурсите на 

водоизточника  и други 

дейности, водещи до 

влошаване качествата на 

добиваната вода и/или 

състоянието на зоната за 

защита на водите, 

предназначена за питейно-

битово водоснабдяване

1.Осъществяване на контрол и превенция срещу 

замърсяване с химични, биологични, бързо 

разпадащи се, лесно разградими и силно 

сорбируеми вещества, както и по дейности, 

водещи до намаляване на ресурсите на 

водоизточника  и други дейности, водещи до 

влошаване качествата на добиваната вода и/или 

състоянието на зоната за защита на водите, 

предназначена за питейно-битово 

водоснабдяване

DW_6_1 основна зони за защита на 

повърхностни/под

земни води, 

предназначени за 

ПБВ

зони за защита 

на 

повърхностни/п

одземни води, 

предназначени 

за ПБВ

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

DW_5 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Проучване и изграждане на 

необходимата 

инфраструктура за 

подобряване на питейното 

водоснабдяване

1.Извършване на проучвания  и изграждане на 

нови водовземни съоръжения за осигуряване на 

алтернативно и/или допълнително 

водоснабдяване  на райони с трайно установени 

отклонения във водата  от водното тяло, 

предназначено за питейно водоснабдяване. 

DW_5_1 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Община, 

ВиК

инвестиционна държавен 

бюджет/общин

ски бюджет/

частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК

DW_5 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Проучване и изграждане на 

необходимата 

инфраструктура за 

подобряване на питейното 

водоснабдяване

2.Проучване и изграждане на води съоръжения за 

водовземане, осигуряващи алтернативно и/или 

допълнително питейно водоснабдяване в райони, 

в които е констатиран недостиг на вода

DW_5_2 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Община, 

ВиК

инвестиционна държавен 

бюджет/общин

ски бюджет/

частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК

DW_5 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Проучване и изграждане на 

необходимата 

инфраструктура за 

подобряване на питейното 

водоснабдяване

3.Изграждане на съоръжения за пречистване на 

питейните води

DW_5_3 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Община, 

ВиК

инвестиционна държавен 

бюджет/общин

ски бюджет/

частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК

GD_2 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Пряко отвеждане 

на замърсители в 

подземните води

Подобряване на собствения 

мониторинг и оценката на 

риска за химичното 

състояние на подземните 

водни тела  при 

инжектиране/ 

реинжектиране в подземни 

води 

1.Оборудване на съоръженията за инжектиране/ 

реинжектиране в подземни води със стационарно 

монтирани в съоръжението нивомерни устройства 

и водомерни устройства

GD_2_1 основна подземни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

ВиК/Индустри

яОколна среда

DP_1 4 Възстановяване на замърсени зони 

(замърсяване по исторически 

причини, включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Oграничаване на 

замърсяването от минали 

дейности

1. Разработване и изпълнение на програми за 

ограничаване на замърсяването от минали 

дейности

DP_1_1 допълваща повърхностни ВТ 12 бр. 

повърхностни 

ВТ

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна частни 

инвестиции/дъ

ржавен 

бюджет 

(МИ)

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Индустрия

PM_10 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Други превантивни 

мерки

Класифициране на 

предприятия и/или 

съоръжения с нисък или 

висок рисков потенциал по 

отношение на водите

1.Класифициране на предприятия и/или 

съоръжения с нисък или висок рисков потенциал 

по отношение на водите

PM_10_1 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ -  

РИОСВ, 

ИАОС

административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

DP_2 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното 

замърсяване от промишлени 

дейности 

1. Осигуряване на подходящи условия за 

съхранение на опасни отпадъци при които не се 

допуска замърсяване на подземни и повърхностни 

води

DP_2_1 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Индустрия

DP_2 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното 

замърсяване от промишлени 

дейности 

2. Закриване и рекултивация на депа за 

производствени отпадъци

DP_2_2 основна подземни ВТ 3 бр. депа за 

производствени 

отпадъци, които 

подлежат на 

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестиционна държавен 

бюджет/

частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.3 Намаляване на замърсяването 

от точкови/дифузни източници 

чрез закриване на депа, които 

не отговарят на екологичните 

Индустрия



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

DP_2 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното 

замърсяване от промишлени 

дейности 

3. Депониране на производствени отпадъци в 

съответствие с изискванията за третиране на 

отпадъци 

DP_2_3 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

административна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.3 Намаляване на замърсяването 

от точкови/дифузни източници 

чрез закриване на депа, които 

не отговарят на екологичните 

Индустрия

DP_2 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното 

замърсяване от промишлени 

дейности 

4. Програми за ликвидиране на стари промишлени 

замърсявания

DP_2_4 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ РИОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

DP_2 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното 

замърсяване от промишлени 

дейности 

5. Изграждане на депо за опасни отпадъци DP_2_5 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.3 Намаляване на замърсяването 

от точкови/дифузни източници 

чрез закриване на депа, които 

не отговарят на екологичните 

Индустрия

DP_2 16 Модернизиране или подобрения на 

пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води 

(включително от земеделски 

стопанства).

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното 

замърсяване от промишлени 

дейности 

7. Изграждане на хвостохранилище при опасност 

от замърсяване на повърхностни водни тела от 

руднични или други замърсени води 

DP_2_7 допълнителна  повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна частни 

инвестиции

неприложим

о

неприложимо неприложимо

PI_2 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Точково заустване 

на отпадъчни води

Осигуряване на подходящо 

пречистване на 

производствени отпадъчни 

води

1.Забрана за въвеждането в експлоатация на 

обекти, формиращи отпадъчни води и 

осъществяването на дейности без приети по 

установения ред пречиствателни съоръжения, 

освен в случаите, когато не са необходими

PI_2_1 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

ВиК/Околна 

среда

DP_2 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното 

замърсяване от промишлени 

дейности 

8. Забрана на миенето и обслужването на 

транспортни средства и техника в крайбрежните 

заливаеми ивици и принадлежащите земи на 

водохранилищата

DP_2_8 основна повърхностни ВТ ДРБУ БД, 

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна 

среда/Индуст

рия

DP_2 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното 

замърсяване от промишлени 

дейности 

9. Закриване и рекултивиране на стари и вече 

неизползваеми промишлени зони или отделни 

предприятия

DP_2_9 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестиционна частни 

инвестиции/дъ

ржавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Индустрия/Об

щинска 

политика

DP_3 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на 

замърсяването от корабна и 

пристанищна дейност

1. Осъществяване на контрол на дейности по 

събиране и транспортиране на корабни и битови 

корабни отпадъци, включително отпадъчни води

DP_3_1 основна повърхностни ВТ р. Дунав ИА "Морска 

администра

ция"

административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Транспорт

DP_3 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на 

замърсяването от корабна и 

пристанищна дейност

2. Осъществяване на контрол по отношение на 

управлението на отпадъците в районите на 

рибарските селища

DP_3_2 основна повърхностни ВТ р. Дунав Община, БД административна общински 

бюджет/ 

държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна 

среда/Общинс

ка политика

DP_3 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на 

замърсяването от корабна и 

пристанищна дейност

3. Разработване и прилагане на инструкция и 

мерки за недопускане замърсяване на акваторията 

при товаро-разтоварни дейности

DP_3_3 основна повърхностни ВТ р. Дунав ИА "Морска 

администра

ция"

административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Транспорт

DP_4 16 Модернизиране или подобрения на 

пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води 

(включително от земеделски 

стопанства).

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на 

замърсяването от минни 

дейности

10. Изграждане на ПСОВ за пречистване на 

руднични води

DP_4_10 допълнителна  повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна частни 

инвестиции

неприложим

о

неприложимо неприложимо

DP_4 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на 

замърсяването от минни 

дейности

11. Изграждане на събирателни и отводнителни 

системи в района на хвостохранилища и рудници с 

неорганизирани емисии

DP_4_11 основна повърхностни ВТ 1 бр. 

повърхностно 

ВТ 

(BG1IS600R1016)

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

административна държавен 

бюджет/частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Индустрия

DP_4 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на 

замърсяването от минни 

дейности

2. Подобряване експлоатация и стопанисване на 

сгуроотвал 

DP_4_2 допълваща подземни ВТ  4 бр. 

Предприятия

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

административна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.3 Намаляване на замърсяването 

от точкови/дифузни източници 

чрез закриване на депа, които 

не отговарят на екологичните 

Индустрия

DP_4 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на 

замърсяването от минни 

дейности

3. Подобряване експлоатация и стопанисване на 

хвостохранилища по отношение управлението на 

водите 

DP_4_3 допълнителна повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестиционна частни 

инвестиции

неприложим

о

неприложимо неприложимо

DP_4 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на 

замърсяването от минни 

дейности

4. Управление на повърхностни, подземни и 

дренажни води от минни обекти 

DP_4_4 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Индустрия

DP_4 4 Възстановяване на замърсени зони 

(замърсяване по исторически 

причини, включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на 

замърсяването от минни 

дейности

5. Рекултивация на замърсени терени от минна 

дейност 

DP_4_5 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Индустрия

DP_4 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на 

замърсяването от минни 

дейности

7. Изграждане на "влажна зона" за пречистване на 

руднични води 

DP_4_7 допълнителна повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестиционна частни 

инвестиции

неприложим

о

неприложимо неприложимо



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

PI_2 16 Модернизиране или подобрения на 

пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води 

(включително от земеделски 

стопанства).

Точково заустване 

на отпадъчни води

Осигуряване на подходящо 

пречистване на 

производствени отпадъчни 

води

2. Изпълнение на проекти за изграждане, 

реконструкция, модернизация на ПСОВ;

PI_2_2 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна частни 

инвестиции

неприложимонеприложимо неприложимо

PI_2 16 Модернизиране или подобрения на 

пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води 

(включително от земеделски 

стопанства).

Точково заустване 

на отпадъчни води

Осигуряване на подходящо 

пречистване на 

производствени отпадъчни 

води

3. Изпълнение на проекти за подобряване на 

технологията на пречистване

PI_2_3 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна частни 

инвестиции

неприложимонеприложимо неприложимо

PI_2 16 Модернизиране или подобрения на 

пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води 

(включително от земеделски 

стопанства).

Точково заустване 

на отпадъчни води

Осигуряване на подходящо 

пречистване на 

производствени отпадъчни 

води

4. Изпълнение на проекти за намаляване на 

замърсяването при източника, чрез въвеждане на 

нова технология, повторно използване на 

отпадъците и отпадъчните води

PI_2_4 допълваща/допъ

лнителна

повърхностни ВТ 4 бр. 

повърхностни 

ВТ/ДРБУ

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

административна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Индустрия

OS_1 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Смекчаване на натиска от 

климатичните промени

4. Повишаване на достоверността на оценката на 

екологичното състояние на повърхностните води и 

на количественото състояние на подземните води 

в условия на климатични изменения.

OS_1_4 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД инвестиционна държавен 

бюджет/ЕСИФ

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

OS_1 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други значителни 

неблагоприятни 

Смекчаване на натиска от 

климатичните промени

5.Разработване и изпълнение на План за 

управление на суши

OS_1_5 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

OS_1 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Смекчаване на натиска от 

климатичните промени

6. Предотвратяване влошаването на екологичното 

състояние на повърхностните води и 

количественото състояние на подземните води в 

резултат от изменението на климата, в процеса на 

издаване на разрешителни

OS_1_6 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

DP_5 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване

Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг във 

връзка с отглеждане на 

аквакултури

1. Поставяне на условие в издадените 

разрешителни за ползване на воден обект и/или 

за водовземане с цел отглеждане на аквакултури  

за провеждане на собствен мониторинг във връзка 

с оценка на натиска от различните форми на 

сладководно рибовъдство.

DP_5_1 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда

DP_6 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване

Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

1. Изпълнение на собствен мониторинг на 

повърхностните, подземните и отпадъчните води в 

района на депа на опасни отпадъци и осигуряване 

на информация за натиска върху водите

DP_6_1 основна подземни ВТ 4 бр. 

Предприятия

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

административна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.3 Намаляване на замърсяването 

от точкови/дифузни източници 

чрез закриване на депа, които 

не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и 

контрол

Индустрия

DP_6 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване

Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, подземни води и 

отпадъчни води в района на депа за неопасни 

отпадъци

DP_6_2 основна подземни ВТ 45 бр.: 43 бр. 

общинските 

депа за битови 

отпадъци, които 

не отговарят на 

нормативните 

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

административна общински 

бюджет/частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.3 Намаляване на замърсяването 

от точкови/дифузни източници 

чрез закриване на депа, които 

не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и 

контрол

Общинска 

политика/Инд

устрия

DP_6 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване

Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг на 

повърхностните, подземните и отпадъчните води в 

района на общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска върху 

водите

DP_6_3 основна подземни ВТ 43 бр. 

общинските 

депа за битови 

отпадъци, които 

не отговарят на 

нормативните 

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

административна общински 

бюджет

ПоМ 7.2.3 Намаляване на замърсяването 

от точкови/дифузни източници 

чрез закриване на депа, които 

не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и 

контрол

Общинска 

политика

OS_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен мониторинг за 

повърхностни води валидиране на фоновите 

стойности на химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1 допълваща повърхностни ВТ 21 бр. 

повърхностни 

ВТ

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда

OS_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

11. Провеждане на проучвателен мониторинг при 

инцидентно замърсяване- въздействие от 

случайно замърсяване.

OS_3_11 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД, ИАОС, 

РИОСВ

административна повърхностни 

ВТ

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда

OS_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

2. Провеждане на мониторинг за установяване 

въздействието на минната дейност върху 

повърхностни и подземни води

OS_3_2 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда

OS_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

3. Провеждане на проучвателен мониторинг за 

установяване източниците на натиск при 

установено влошаване на състоянието на водното 

тяло и неустановен източник на този натиск

OS_3_3 допълваща/допъ

лнителна

повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

2 бр. 

повърхностни 

ВТ/3 бр. 

подземни 

ВТ/ДРБУ

БД инвестиционна държавен 

бюджет

ПоМ 

7.2.5/ПоМ 

7.2.6

Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните 

води/Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

Околна среда

OS_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

4. Проучване влиянието на дифузното замъряване 

от селско- и/или горско стопанство

OS_3_4 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД инвестиционна държавен 

бюджет/ ЕСИФ

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

OS_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

5. Проучване за ерозия на брегове и дъно OS_3_5 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД инвестиционна държавен 

бюджет/ЕСИФ

неприложимонеприложимо неприложимо



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

OS_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

6. Прилагане на програма за провеждане на 

проучвателен мониторинг във връзка с оценка на 

натиска от сладководно рибовъдство в садки.

OS_3_6 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД инвестиционна държавен 

бюджет/ЕСИФ

неприложимонеприложимо неприложимо

OS_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

7.Избор и прилагане на подходящ модел за 

количествена оценка на въздействието от 

идинтифицирания натиск от дифузни източници

OS_3_7 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, БД инвестиционна държавен 

бюджет/ ЕСИФ

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

OS_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

8. Проучване разпространението на инвазивни 

биологични видове и тяхното въздействие върху 

екологичното състояние (потенциал) на водните 

тела и природозащитния статус на защитените 

зони по Натура 2000

OS_3_8 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ инвестиционна държавен 

бюджет/ ЕСИФ

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

GO_5 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

 Разработване на програми 

за ограничаване и 

ликвидиране на 

замърсяването в 

чувствителните зони

1. Разработване на програми за ограничаване и 

ликвидиране на замърсяването в чувствителните 

зони

GO_5_1 основна зони, в които 

водите са 

чувствителни към 

биогенни 

елементи

всички 

повърхностниВТ

, попадащи 

изцяло или 

частично в 

МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

IP_2 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

КПКЗ Наблюдение на резултати от 

локалната мониторингова 

мрежа на 

хвостохранилищата

1. Наблюдение на резултати от локалната 

мониторингова мрежа на хвостохранилищата

IP_2_1 допълнителна повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, БД, 

ИАОС

административна държавен 

бюджет

неприложимонеприложимо неприложимо

CA_2 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Контрол върху 

водовземането

Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние на 

подземните води

1.Оборудване на водовземни съоръжения със 

запаметяващи устройства за измерване на 

водните нива в зони със значим натиск от 

водовземане

CA_2_1 основна подземни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

ВиК/Земедели

е/Околна 

среда/Индуств

ия
DP_9 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване

Подобряване на 

информацията за натиска и 

въздействието върху водите 

от селското стопанство и 

1. Събиране и картиране на информация за 

нерегламентирани сметища и зауствания в 

общините

DP_9_1 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, 

ИАОС

административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.3 Намаляване на замърсяването 

от точкови/дифузни източници 

чрез закриване на депа, които 

не отговарят на екологичните 

Околна среда

DP_9 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване

Подобряване на 

информацията за натиска и 

въздействието върху водите 

от селското стопанство и 

населените места

2. Разработване на система за пространствено 

организиране, поддържане и предоставяне на 

информацията за натиска от селскостопански 

източници (ГИС базирана информация) 

DP_9_2 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ, МОСВ инвестиционна ЕСИФ ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

DP_9 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване

Подобряване на 

информацията за натиска и 

въздействието върху водите 

от селското стопанство и 

населените места

3. Създаване на информационна система за 

препаратите за растителна защита - производство/ 

внос, състав, количество, място на прилагане, вид 

и внесено количество

DP_9_3 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ, МОСВ инвестиционна ЕСИФ ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

DP_9 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване

Подобряване на 

информацията за натиска и 

въздействието върху водите 

от селското стопанство и 

населените места

4. Събиране на актуална информация за 

местоположението и текущото състояние на 

складове за пестициди

DP_9_4 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ, МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

GO_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

Пдобряване на 

управлението на водите в 

зоните за защита на водите

5. Изграждане на допълнителни пунктове за 

мониторинг в Зоните за защита на водите

GO_3_5 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, 

ИАОС, БД

инвестиционна държавен 

бюджет

неприложимонеприложимо неприложимо

GO_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

Пдобряване на 

управлението на водите в 

зоните за защита на водите

Съобразяване с режими, препоръки и мерки 

имащи отношение към води, въведени с утвърден 

план за управление на ЗЗ/ЗТ

GO_3_6 основна зони от Натура 

2000 с 

водозависими 

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

CA_2 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние на 

подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за мониторинг на 

подземни води в райони неповлияни от черпене - 

за оценка на средномногогодишното подхранване 

на подземните води;

CA_2_5 допълваща подземни ВТ 48 бр. подземни 

ВТ

МОСВ, БД инвестиционна ОПОС ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_2 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Контрол върху 

водовземането

Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние на 

подземните води

2. Изграждане на нови пунктове за мониторинг на 

подземни води в райони с устоновен риск от 

въздействие върху рецептори, определящи за 

състоянието на подземните водни тела (свързани 

повърхностни водни тела, сухоземни екосистеми, 

привличане на солени или замърсени 

повърхностни води, и др.)

CA_2_2 допълваща зони за отдих, 

водни спортове 

и/или за къпане 

BG32426617100

17001/участък 

от ВТ, в който 

попада 

защитената зона

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

CA_2 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Контрол върху 

водовземането

Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние на 

подземните води

4. Оборудване на съоръженията за водовземане 

от подземни води със стационарно монтирани във 

водовземното съоръжение устройства за 

измерване на водното ниво

CA_2_4 основна подземни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

ВиК/Земедели

е/Индустрия/

Околна среда

DW_4 13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Опазване на 

водовземането

Опазване на повърхностните 

води предназначени за 

питейно-битово 

водоснабдяване

6. Забрана за  извършването на стопански 

дейности в  язовири, предвидени за използване за 

за питейно-битово водоснабдяване

DW_4_6 основна зони за защита на 

повърхностни 

води, 

предназначени за 

8 бр. язовири, 

предназначени 

за ПБВ

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

HY_1 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

Хидроморфология Възстановяване и защита на 

речните брегове и речното 

корито от ерозия

1. Защита на речните и морски брегове от ерозия, 

абразия и свързаните с тях свлачищни процеси

HY_1_1 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ Община, 

Област, 

Напоителни 

системи

инвестиционна общински 

бюджет/ 

държавен 

бюджет/ ЕСИФ

Пом 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Общинска 

политика/Зем

еделие



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

HY_1 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

Хидроморфология Възстановяване и защита на 

речните брегове и речното 

корито от ерозия

2. Затревителни и залесителни мероприятия HY_1_2 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ МЗХ, 

Община

инвестиционна общински 

бюджет/ЕСИФ

Пом 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Общинска 

политика/Зем

еделие

HY_1 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

Хидроморфология Възстановяване и защита на 

речните брегове и речното 

корито от ерозия

3. Проучване на речното дъно и прилагане на 

мерки за възстановяване на естественото му 

състояние 

HY_1_3 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД инвестиционна държавен 

бюджет

Пом 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Околна среда

HY_1 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

Хидроморфология Възстановяване и защита на 

речните брегове и речното 

корито от ерозия

7. Залесяване  на бреговете  и заливаемите тераси 

с подходящи дървесни видове

HY_1_7 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ Община, 

МЗХ

инвестиционна общински 

бюджет/ ЕСИФ

Пом 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Общинска 

политика/Зем

еделие

HY_1 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфология Възстановяване и защита на 

речните брегове и речното 

корито от ерозия

8.Забрана за сечи на естествена крайбрежна 

растителност

HY_1_8 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ МЗХ, МОСВ административна държавен 

бюджет/ ЕСИФ

Пом 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Земеделие/Ок

олна среда

OS_1 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Смекчаване на натиска от 

климатичните промени

7.Забрана за сечи на естествена крайбрежна 

растителност във водосбора на притоци, вливащи 

се в райони със значителен потенциален риск от 

наводнение (РЗПРН), с изключение на случаи, 

когато е доказана необходимост за осигуряване на 

проводимост на реките

OS_1_7 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, МЗХ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

HY_2 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфология Възстановяване на 

естественото състояние на 

дъното на езера след 

преградни съоръжения

2. Почистване на обема на язовири от седименти HY_2_2 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна държавен 

бюджет/частни 

инвестиции

неприложим

о

Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Други

HY_3 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфология Забрана за добив на инертни 

материали на по-малко от 50 

м от бреговете на реките

1.Забрана за добив на инертни материали на по-

малко от 50 м от бреговете на реките

HY_3_1 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна среда

HY_4 Мерки за недопускане влошаване 

на състоянието

Хидроморфология Забрана за продължаване на 

срока на действие и/или 

изменение на действащи 

разрешителни за 

водовземане от 

повърхностни води и/или 

ползване на водни обекти с 

цел производство на 

електрическа енергия от 

ВЕЦ, които нямат издадено 

разрешение за строеж по 

реда на ЗУТ към датата на 

приемане на ПУРБ

1.Забрана за продължаване на срока на действие 

и/или изменение на действащи разрешителни за 

водовземане от повърхностни води и/или 

ползване на водни обекти с цел производство на 

електрическа енергия от ВЕЦ, които нямат 

издадено разрешение за строеж по реда на ЗУТ 

към датата на приемане на ПУРБ

HY_4_1 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна среда

HY_5 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфология Изменение на всички 

разрешителни за добив на 

инертни материали от реки и 

включване на клаузи за 

отнемане на 

разрешителните при 

установяване на повече от 2 

нарушения на ЗВ

1.Изменение на всички разрешителни за добив на 

инертни материали от реки и включване на клаузи 

за отнемане на разрешителните при установяване 

на повече от 2 нарушения на ЗВ

HY_5_1 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна среда



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

HY_6 17 Мерки за намаляване на 

седиментите от почвената ерозия и 

повърхностния отток.

Хидроморфология Намаляване на ерозията на 

водосбора

8.Pазрешаване извършването на санитарна сеч 

само след представяне на документ от 

лесозащитна станция за причината и параметрите 

на санитарната сеч

HY_6_8 основна повърхностни ВТ ДРБУ МЗХ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

HY_6 17 Мерки за намаляване на 

седиментите от почвената ерозия и 

повърхностния отток.

Хидроморфология Намаляване на ерозията на 

водосбора

9.Забрана за извеждане на голи сечи в райони 

отстоящи на  по-малко от 500 м от водни обекти

HY_6_9 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ МЗХ, МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

HY_6 17 Мерки за намаляване на 

седиментите от почвената ерозия и 

повърхностния отток.

Хидроморфология Намаляване на ерозията на 

водосбора

11.Забрана за извеждането на сечи, независимо от 

целта им, които обезлесяват повече от 3 декара и 

се намират на по-малко от 500 метра от водни 

обекти"

HY_6_11 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ МЗХ, МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

HY_7 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфология Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките

1. Недопускане на нови негативни промени в 

хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, 

изземване на наносни отложения от язовири, нови 

водовземания и др.) във водните тела определени 

като или попадащи в зони за защита на водите

HY_7_1 основна зони за защита на 

водите

участък от ВТ, в 

който попада 

зоната за 

защита

МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

HY_7 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфология Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките

2. Оценка на ефекта от дейността на ВЕЦ върху 

екосистемите и екологичното състояние на водно 

тяло

HY_7_2 допълваща/допъ

лнителна

повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

HY_7 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфология Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките

3. Премахване на корекции на реки HY_7_3 допълваща/допъ

лнителна

повърхностни ВТ ДРБУ Собственик или оператор на съоръжениетоинвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Енергетика/Ин

дустрия/Общи

нска политика

HY_7 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфология Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките

4. Забрана за нови инвестиционни намерения, 

свързани с изграждането на хидротехнически 

съоръжения и изземане на наносни отложения с 

изключение на  съоръженията за защита на 

населението от наводнения

HY_7_4 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна среда

HY_7 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфология Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките

5. Забрана за нарушаването на естественото 

състояние на леглата, бреговете на реките и 

крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на 

дейности за удълбочаване на фарватера и 

коригиране на речното корито за 

осигуряване/подобряване на безопасно 

корабоплаване в общия българо-румънски участък 

на р.Дунав и при дейности за защита от 

наводнения, както и други дейности съобразени с 

действащото законодателство

HY_7_5 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД, ИАППД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна 

среда/Транспо

рт



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

HY_7 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфология Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките

6. Забрана за изграждане на ВЕЦ на място на 

съществуващи мелници, тепавици, перила , 

караджейки .

HY_7_6 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна среда

HY_7 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфология Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките

7. Забрана за  нови корекции на участъци от 

реките, попадащи в границите на защитени 

територии и защитени зони от НЕМ Натура 2000

HY_7_7 допълнителна зони от Натура 

2000 с 

водозависими 

видове и 

местообитания

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

БД, РИОСВ административна държавен 

бюджет

неприложим

о

Опазване на зоните за защита 

на водите

неприложимо

HY_8 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфология Прилагане на ОВОС за 

инвестиционни 

предложения/проекти, 

свързани с ново изменение 

на физичните 

характеристики на 

повърхностни водни тела

1.Прилагане на ОВОС за инвестиционни 

предложения/проекти, свързани с ново 

изменение на физичните характеристики на 

повърхностни водни тела

HY_8_1 допълваща/допъ

лнителна

повърхностни ВТ ДРБУ БД, РИОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна среда

HY_9 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. възстановяване 

на реки, подобряване на 

крайбрежни райони, премахване на 

твърди насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфология Рекултивация на участъци 

засегнати от добив на 

инертни материали

1. Рекултивация на участъци засегнати от добив на 

инертни материали

HY_9_1 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ Собственик или оператор на съоръжениетоинвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна среда

PM_8 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Други превантивни 

мерки

Ограничаване на 

замърсяването на 

повърхностните води

1.Забрана за изхвърляне на утайки от селищни 

пречиствателни станции в повърхностни води 

посредством плавателни средства, тръбопроводи 

и/или по какъвто и да е друг начин

PM_8_1 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

ВиК/Околна 

среда

UW_1 1 Изграждане или модернизиране на 

пречиствателни станции за 

отпадъчни води.

Градски отпадъчни 

води

Използване на естествени 

методи за  пречистване на 

отпадъчни води

2.Прилагане на естествени технологии за 

пречистване на отпадъчни води от населени 

места.

UW_1_2 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна частни 

инвестиции

неприложимонеприложимо неприложимо

UW_2 1 Изграждане или модернизиране на 

пречиствателни станции за 

отпадъчни води.

Градски отпадъчни 

води

Осигуряване на събиране, 

отвеждане и пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места

2.Изпълнение на проекти за изграждане, 

доизграждане, реконструкция или модернизация 

на канализационна система за агломерации с под 

2000 е.ж, вкл. доизграждане на канализация 

когато има изградена ПСОВ или осигуряване на 

подходящо пречистване (чрез изграждане на 

ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ), когато има 

изградена канализация

UW_2_2 допълваща подземни ВТ 7 бр. 

агломерации с 

под 2000 

е.ж/ДРБУ 

Общини, 

ВиК 

Дружества

инвестиционна общински 

бюджет/ПРСР

ПоМ 7.2.2 Намаляване на замърсяването 

от точкови източници чрез 

изграждане/доизграждане на 

канализационни системи за 

отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от 

населените места

ВиК

UW_2 1 Изграждане или модернизиране на 

пречиствателни станции за 

отпадъчни води.

Градски отпадъчни 

води

Осигуряване на събиране, 

отвеждане и пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места

3. Забрана за включване на нови потребители, 

заустващи отпадъчни води, към канализационните 

системи на населените места, селищните и 

курортните образувания в случаите, когато не 

може да се осигури отвеждането и/или 

пречистването им

UW_2_3 основна повърхностни ВТ ДРБУ ВиК административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК

UW_2 1 Изграждане или модернизиране на 

пречиствателни станции за 

отпадъчни води.

Градски отпадъчни 

води

Осигуряване на събиране, 

отвеждане и пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места

4. Изграждане, реконструкция или модернизация 

на канализационна мрежа за агломерации с над 2 

000 е.ж.

UW_2_4 основна подземни ВТ 115 бр. 

агломерации с 

над 2 000 е.ж.

Общини, 

ВиК 

Дружества

инвестиционна ОПОС и 

ВиК/държавен 

бюджет/общин

ски бюджет

ПоМ 7.2.2 Намаляване на замърсяването 

от точкови източници чрез 

изграждане/доизграждане на 

канализационни системи за 

отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от 

населените места

ВиК



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

UW_2 1 Изграждане или модернизиране на 

пречиствателни станции за 

отпадъчни води.

Градски отпадъчни 

води

Осигуряване на събиране, 

отвеждане и пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места

5. Изпълнение на проекти за изграждане, 

реконструкция или модернизация на 

канализационна система вкл.ГПСОВ, определени 

за конкретните агломерации с над 2000 е ж., 

съгласно приложение № 2 към Националния 

каталог от мерки

UW_2_5 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

88 бр. 

агломерации с 

над 2000 е ж.

Общини, 

ВиК 

Дружества

инвестиционна ОПОС и 

ВиК/държавен 

бюджет/общин

ски бюджет

ПоМ 7.2.2 Намаляване на замърсяването 

от точкови източници чрез 

изграждане/доизграждане на 

канализационни системи за 

отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от 

населените места

ВиК

GO_4 Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението

Приемане/актуализиране на 

нормативни актове в 

областта на опазване, 

използване и управление на 

водите

1. Изготвяне на правен и институционален анализ 

на действащата нормативна уредба и правния 

регламент на нормативните актове, имащи 

отношение към водите (управление и използване), 

по отношение на отговорни институции и техните 

правомощия

GO_4_1 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

GO_4 Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението

Приемане/актуализиране на 

нормативни актове в 

областта на опазване, 

използване и управление на 

водите

2.Промени в нормативната уредба, касаеща 

сладководното рибовъдство с цел хармонизиране 

на законовите и подзаконови нормативни актове и 

намаляване на замърсяването на водните тела с 

биогени.

GO_4_2 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

GO_4 Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението

Приемане/актуализиране на 

нормативни актове в 

областта на опазване, 

използване и управление на 

водите

3.Адаптиране на системата за оценка на 

екологичен потенциал при язовири

GO_4_3 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

GO_4 Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението

Приемане/актуализиране на 

нормативни актове в 

областта на опазване, 

използване и управление на 

водите

4.Създаване на нормативно-правна уредба за 

управление, статут, екологични изисквания и 

експлоатация на системите за отвеждане на 

атмосферните води и дефинирането им като вид 

хидротехническо съоръжение;

GO_4_4 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

 GO_4 Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението

Приемане/актуализиране на 

нормативни актове в 

областта на опазване, 

използване и управление на 

водите

10.Създаване на ясни критерии за непрекъснатост 

на речната система (като част от нормативна 

уредба).

GO_4_10 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

CA_3 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Изменение или отнемане на 

разрешителни за 

водовземане от подземни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

1.Изменение на издадените разрешителни за 

водовземане за ПВТ или части от тях , в които е 

установено трайно понижение на водното ниво

CA_3_1 основна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_3 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Изменение или отнемане на 

разрешителни за 

водовземане от подземни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

2.Отнемане на издадените разрешителни за 

водовземане за ПВТ или части от тях , в които е 

установено трайно понижение на водното ниво

CA_3_2 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_3 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Изменение или отнемане на 

разрешителни за 

водовземане от подземни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

3.Отнемане на издадените разрешителни за 

водовземане за ПВТ опредени в риск/лошо 

състояние по количество; 

CA_3_3 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_3 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Изменение или отнемане на 

разрешителни за 

водовземане от подземни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

4.Отнемане на част от разрешените водни 

количества в издадените разрешителни за 

водовземане за ПВТ опредени в риск/лошо 

състояние по количество; 

CA_3_4 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_4 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на процедурата 

по преразглеждане на 

издадените разрешителни за 

водовземане от подземни 

води с цел постигане на 

целите за водното тяло 

1.Изпълнение на процедурата по преразглеждане 

на издадените разрешителни за водовземане от 

подземни води с цел постигане на целите за 

водното тяло 

CA_4_1 основна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

GO_1 Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението

Подобряване на 

управлението на 

количественото състояние на 

1. Ежегодно определяне на разполагаемите 

ресурси на подземните водни тела 

GO_1_1 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

GO_1 Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението

Подобряване на 

управлението на 

количественото състояние на 

2. Ежемесечно съставяне на баланс "разполагаеми 

ресурси-разрешено черпене"

GO_1_2 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

PM_1 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Опазване на количественото 

състояние на подземните 

води

1.Забрана за издаване на разрешителни  за 

водовземане когато понижението на водното ниво 

и временното или постоянно изменение на 

посоката на потока  в подземното водно тяло 

създават опасност от привличане на солени или 

замърсени води

PM_1_1 основна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

PM_1 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Опазване на количественото 

състояние на подземните 

води

2.Забрана за издаване на разрешителни за 

водовземане когато се създава риск от влошаване 

на състоянието на свързаните повърхностни водни 

тела

PM_1_2 основна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

PM_1 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Опазване на количественото 

състояние на подземните 

води

3.Забрана за издаване на разрешителни за 

водовземане когато се създава риск от влошаване 

на състоянието на сухоземни екосистеми пряко 

зависими от подземните води

PM_1_3 основна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

PM_1 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Опазване на количественото 

състояние на подземните 

води

4.Забрана за издаване на разрешителни за 

водовземане от подземни води за добив на 

хидрогеотермална енергия в случаите, в които не е 

осигурено реинжектиране на ползваните водни 

обеми

PM_1_4 основна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

PM_1 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Опазване на количественото 

състояние на подземните 

води

5.Забрана за издаване на разрешителни за 

водовземане, ако водовземните съоръжения са 

изградени без изискващото се разрешително или 

не са включени в регистъра на съоръженията за 

водовземане

PM_1_5 основна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

PM_1 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Опазване на количественото 

състояние на подземните 

води

6.Забрана за издаване на разрешителни за 

водовземане, когато е налице риск от понижаване 

на водното ниво в пунктове от мрежата за 

мониторинг на количественото състояние на 

подземните водни тела

PM_1_6 основна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

PM_1 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Опазване на количественото 

състояние на подземните 

води

7.Забрана за издаване на разрешителни за 

изграждане на защитни и/или други съоръжения в 

повърхностни водни тела, които препятстват 

подхранването на подземните води от реката, с 

което се засягат вече разрешени водовземания от 

подземни води

PM_1_7 основна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

PM_1 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Опазване на количественото 

състояние на подземните 

води

Забрана за издаване на разрешителни за 

водовземане когато общото водовземане 

надвишава разполагаемите ресурси на 

подземните водни тела и/или максимално 

допустимото експлоатационно понижение на 

водното ниво надвишава определеното за 

PM_1_8 основна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

GO_1 Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението

Подобряване на 

управлението на 

количественото състояние на 

3.Завършване и публикуване на регистрите на 

кладенците за задоволяване на собствените 

потребности на гражданите

GO_1_3 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

GO_1 Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението

Подобряване на 

управлението на 

количественото състояние на 

4.Съставяне и публикуване на регистри на 

разрешителните за водовземане по подземни 

водни тела

GO_1_4 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

PM_2 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Опазване на химичното 

състояние на подземните 

води от замърсяване и 

влошаване

1. Забрана за издаване на разрешителни за 

инжектиране/реинжектиране на подземните води 

с води, качеството на които компрометира 

постигането на определените цели за опазване на 

околната среда на подземното водно тяло

PM_2_1 основна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

PM_2 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Опазване на химичното 

състояние на подземните 

води от замърсяване и 

влошаване

2.Забрана за извършването на дейности водещи 

до отвеждането в подземните води на опасни 

вещества

PM_2_2 основна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

GD_1 Други превантивни мерки Пряко отвеждане 

на замърсители в 

подземните води

Предотвратяване на 

отвеждането на приоритетни 

вещества в подземните води

1.Забрана за издаване на разрешителни за пряко 

отвеждане на замърсители в подземните води

GD_1_1 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

GD_1 Други превантивни мерки Пряко отвеждане 

на замърсители в 

подземните води

Предотвратяване на 

отвеждането на приоритетни 

вещества в подземните води

2.Забрана или ограничаване на дейности, които 

увеличават риска за пряко или непряко отвеждане 

на приоритетни и опасни вещества или други 

замърсители  в подземните води, включително 

разкриването на подземните води на 

повърхността, чрез изземване на отложенията и 

почвите, покриващи водното тяло.

GD_1_2 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_3 Други превантивни мерки Контрол върху 

водовземането

Изменение или отнемане на 

разрешителни за 

водовземане от подземни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

5.Изменение на параметрите на разрешеното 

водовземане по разрешителни за водовземане от 

подземни води в случаите на установен риск от 

привличане на солени води, замърсени води или 

води със завишени по естествени причини 

концентрации на вещества или йони спрямо 

стандарта з качество.

CA_3_5 основна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

DP_11 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Прилагане на екологични 

практики или най-добрите 

налични техники за 

ограничаване на 

отвеждането в подземните 

води на замърсяващи 

вещества

1.Прилагане на екологични практики или най-

добрите налични техники за ограничаване на 

отвеждането в подземните води на замърсяващи 

вещества

DP_11_1 основна подземни ВТ ДРБУ Оператори 

на 

съоръжения

административна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

PM_2 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Опазване на химичното 

състояние на подземните 

води от замърсяване и 

влошаване

4.Установяване на по-строги прагове на 

замърсяване

PM_2_4 допълнителна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

неприложимонеприложимо неприложимо

CA_5 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Подобряване на контрола на 

разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

1. Ежегоден контрол на разрешителните с 

разрешено водовземане с количество над 150 000 

куб.м.год;

CA_5_1 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_5 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Подобряване на контрола на 

разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

2.Един път на 3 години на разрешителните за 

водовземане от подземни води с разрешено 

количество от 30 000 до 150 000 куб.м.год

CA_5_2 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_5 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Подобряване на контрола на 

разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

3.Един път в срока на действие на ПУРБ на 

разрешителните за водовземане от подземни 

води с разрешено количество под 30 000 

куб.м.год.

CA_5_3 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_5 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Подобряване на контрола на 

разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

4.Извършване на проверки за установяване на 

незаконно черпене на подземни води

CA_5_4 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_5 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Подобряване на контрола на 

разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

5.Контрол за спазване на изискванията за 

измерване на черпените количества подземни 

води

CA_5_5 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_5 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Подобряване на контрола на 

разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

6.Контрол на разрешителните с изтекъл срок CA_5_6 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_5 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Подобряване на контрола на 

разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

8.Контрол за спазване на изискванията за 

оборудване на съоръженията за водовземане от 

подземни води с устройства за измерване на 

водното ниво

CA_5_8 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_5 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Подобряване на контрола на 

разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

7.Контрол при изграждане на съоръжения за 

подземни води за предотвратяване смесването на 

води от различни водни тела с различни качества

CA_5_7 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

PM_3 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Прилагане на ОВОС при 

водовземане от подземни 

водни тела:

1.Прилагане на ОВОС при водовземане от 

подземни водни тела:

PM_3_1 допълнителна подземни ВТ ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

неприложим

о

неприложимо неприложимо

PS_3 15 Мерки за поетапно прекратяване на 

емисиите, заустванията и загубите 

от приоритетни опасни вещества 

или за намаляване на емисиите, 

заустванията и загубите от 

приоритетни вещества.

Приоритетни 

вещества в 

повърхностни води

Намаляване и 

предотвратяване на  

замърсяването с устойчиви  

органични 

замърсители/приоритетни 

вещества

1. Разработване на методи за анализ на 

приоритетни вещества в седименти ( № 2, 5, 6, 7, 

12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и 30) и в биота ( № 

5, 15, 16, 17, 21, 28, 30, 34, 35, 37, 43 и 44) от 

Наредбата за стандартите за качество на околната 

среда за приоритетни вещества и някои други 

замърсители, приета с ПМС № 256 от 1.11.2010 г., 

изм. и доп., ДВ бр. 97 от 11.12.2015 г.

PS_3_1 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, 

ИАОС

административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

PS_3 15 Мерки за поетапно прекратяване на 

емисиите, заустванията и загубите 

от приоритетни опасни вещества 

или за намаляване на емисиите, 

заустванията и загубите от 

приоритетни вещества.

Приоритетни 

вещества в 

повърхностни води

Намаляване и 

предотвратяване на  

замърсяването с устойчиви  

органични 

замърсители/приоритетни 

вещества

2. Извършване на инвентаризация на 

индустриални УОЗ химикали

PS_3_2 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ административна/и

нвестиционна

държавен 

бюджет/ЕСИФ

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна 

среда/Земеде

лие

PS_3 15 Мерки за поетапно прекратяване на 

емисиите, заустванията и загубите 

от приоритетни опасни вещества 

или за намаляване на емисиите, 

заустванията и загубите от 

приоритетни вещества.

Приоритетни 

вещества в 

повърхностни води

Намаляване и 

предотвратяване на  

замърсяването с устойчиви  

органични 

замърсители/приоритетни 

вещества

3. Обезвреждане на забранени, негодни за 

употреба и с изтекъл срок на годност пестициди

PS_3_3 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ административна/и

нвестиционна

държавен 

бюджет/ЕСИФ

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

PS_3 15 Мерки за поетапно прекратяване на 

емисиите, заустванията и загубите 

от приоритетни опасни вещества 

или за намаляване на емисиите, 

заустванията и загубите от 

приоритетни вещества.

Приоритетни 

вещества в 

повърхностни води

Намаляване и 

предотвратяване на  

замърсяването с устойчиви  

органични 

замърсители/приоритетни 

вещества

4. Разработване на методи за анализ на 

приоритетни вещества във води (за № 5, 7, 12, 13, 

19, 30) и на допълнените 11 ПВ (№ 34, 35, 36, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) от Наредбата за 

стандартите за качество на околната среда за 

приоритетни вещества и някои други замърсители, 

приета с ПМС № 256 от 1.11.2010 г., изм. и доп., ДВ 

PS_3_4 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, 

ИАОС

административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

PS_4 15 Мерки за поетапно прекратяване на 

емисиите, заустванията и загубите 

от приоритетни опасни вещества 

или за намаляване на емисиите, 

заустванията и загубите от 

приоритетни вещества.

Приоритетни 

вещества в 

повърхностни води

Подобряване на оценките на 

химичното състояние на 

повърхностните води

1.Събиране на информация за оценка на 

тенденциите в изменение на концентрациите на 

замърсители в седимент и биота. 

PS_4_1 основна повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда

PS_1 15 Мерки за поетапно прекратяване на 

емисиите, заустванията и загубите 

от приоритетни опасни вещества 

или за намаляване на емисиите, 

заустванията и загубите от 

приоритетни вещества.

Приоритетни 

вещества в 

повърхностни води

Ограничаване на  

замърсяването на 

повърхностните води

1.Завършване на инвентаризацията на емисиите, 

заустванията и загубите на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества

PS_1_1 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда

PS_2 15 Мерки за поетапно прекратяване на 

емисиите, заустванията и загубите 

от приоритетни опасни вещества 

или за намаляване на емисиите, 

заустванията и загубите от 

приоритетни вещества.

Приоритетни 

вещества в 

повърхностни води

Подобряване на контрола за 

химичното състояние на 

повърхностните води

1.Контрол на количеството и качеството на 

производствените отпадъчни води, зауствани в 

канализационните системи на населените места

PS_2_1 основна повърхностни ВТ ДРБУ ВиК административна държавен 

бюджет/частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

ВиК

OS_2 23 Мерки за естествено задържане на 

води.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Подобряване на 

естественото задържане на 

водата

1. Изграждане на съоръжения за естествено 

задържане на водата (заливни равнини и др.) 

OS_2_1 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, 

Общини, 

Области

инвестиционна държавен 

бюджет/ ЕСИФ

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна 

среда/Общинс

ка политика

OS_2 23 Мерки за естествено задържане на 

води.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Подобряване на 

естественото задържане на 

водата

2.Създаване на управляеми полдери и малки 

буферни басейни в заливни тераси на реките

OS_2_2 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, 

Общини, 

Области

инвестиционна държавен 

бюджет/ ЕСИФ

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна 

среда/Общинс

ка политика

OS_2 23 Мерки за естествено задържане на 

води.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Подобряване на 

естественото задържане на 

водата

3. Осигуряване на водни количества на места 

където са съществували влажни зони  и които в 

момента са с нарушен воден режим в следствие на 

изграждане на диги и отводнителни канали при 

нарушена хидравлична връзка от 

корекция/андигиране на река 

OS_2_3 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна частни 

инвестиции

неприложимонеприложимо неприложимо

OS_2 23 Мерки за естествено задържане на 

води.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Подобряване на 

естественото задържане на 

водата

5. Създаване на зелена инфраструктура, на зони за 

отдих и други услуги на хората чрез eстествено или 

изкуствено водозадържане

OS_2_5 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ Общини, 

Области

инвестиционна държавен 

бюджет/ЕСИФ

неприложимонеприложимо неприложимо

OS_2 23 Мерки за естествено задържане на 

води.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Подобряване на 

естественото задържане на 

водата

6. Създаване и възстановяване на влажни зони OS_2_6 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ/Общ

ини/Област

и

инвестиционна държавен 

бюджет/ЕСИФ

неприложимонеприложимо неприложимо

OS_2 23 Мерки за естествено задържане на 

води.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Подобряване на 

естественото задържане на 

водата

7. Възстановяване на меандри и ръкави OS_2_7 допълваща/допълнителнаповърхностни ВТ 7 бр. 

повърхностни 

ВТ/ДРБУ

МОСВ, 

Общини, 

Области

инвестицоинна Общински 

бюджет/ЕСИФ

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Общинска 

политика

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Осигуряване на 

непрекъснатостта на водните 

течения и движението на 

рибите

1. Изграждане на съоръжения за осигуряване на 

непрекъснатостта на реката (рибни проходи, 

байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща повърхностни ВТ 30 места на 

прилагане/ДРБУ

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестицоинна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Енергетика

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Осигуряване на 

непрекъснатостта на водните 

течения и движението на 

рибите

2. Разработване на програма и премахване на 

нефункциониращите миграционни бариери

HY_11_2 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Околна среда

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Осигуряване на 

непрекъснатостта на водните 

течения и движението на 

рибите

3. Оценка на въздействието на всички 

миграционни бариери по речен басейн, 

включително оценка на състоянието на същите

HY_11_3 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Околна среда

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Осигуряване на 

непрекъснатостта на водните 

течения и движението на 

рибите

5. Въвеждане на условие в разрешителните за 

водовземане и/или ползване  на ВТ на 

задължителен мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка осигуряването на 

непрекъснатост на реката и общо 

хидроморфологично въздействие   

HY_11_5 допълваща повърхностни ВТ 84 бр. 

повърхностниВТ

БД административна държавен 

бюджет

Околна среда



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Осигуряване на 

непрекъснатостта на водните 

течения и движението на 

рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг по 

съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща повърхностни ВТ 79 бр. 

повърхностниВТ

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

административна частни 

инвестиции

Общинска 

политика/Ене

ргетика/Индус

трия/Други

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Осигуряване на 

непрекъснатостта на водните 

течения и движението на 

рибите

4. Забрана за изграждане на прагове, баражи, 

водовземания и др. съоръжения  препречващи 

изцяло речното корито.

HY_11_4 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Околна среда

GO_4 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Подобряване на 

управлението

Приемане/актуализиране на 

нормативни актове в 

областта на опазване, 

използване и управление на 

водите

7. Допълване на Наредбата за  ползване на 

повърхностните води

GO_4_7 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Осигуряване на 

непрекъснатостта на водните 

течения и движението на 

рибите

7. Използване на турбини, непречещи на 

миграцията на рибите надолу по течението

HY_11_7 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестицоинна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Енергетика

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Осигуряване на 

непрекъснатостта на водните 

течения и движението на 

рибите

8. Разрушаване на бентове и прагове за 

осигуряване миграцията на рибите

HY_11_8 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестицоинна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Енергетика

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Осигуряване на 

непрекъснатостта на водните 

течения и движението на 

рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове (чрез 

намаляване на височината или дължината им) за 

осигуряване миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща повърхностни ВТ 15 бр. повърхностниВТСобственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестицоинна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Енергетика/Ин

дустрия/Общи

нска политика

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Осигуряване на 

непрекъснатостта на водните 

течения и движението на 

рибите

10. Реконструкция на изградени рибни проходи в 

съответствие с изискванията на Наредбата за 

изискванията към рибните проходи, а до 

издаването и ръководството на ФАО

HY_11_10 основна повърхностни ВТ 2 бр. 

повърхностниВТ

/ДРБУ

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестицоинна частни 

инвестиции

ПоМ 

7.2.4/ПоМ 

7.2.8

Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

ВиК/Индустри

я/Земеделие/

Енергетика

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Осигуряване на 

непрекъснатостта на водните 

течения и движението на 

рибите

12. Поддържане на връзката между язовира и 

притоците му за движение на рибата

HY_11_12 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестицоинна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Енергетика

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Осигуряване на 

непрекъснатостта на водните 

течения и движението на 

рибите

14. Идентифициране и картиране на миграционни 

бариери по течението на основните реки, вкл. 

идентифициране на предназначението и 

собственика на съоръженията. Оценка  на 

потенциала за възстановяване на надлъжната  

свързаност на реките. Създаване на геобаза 

данни.

HY_11_14 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет/ ЕСИФ

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна среда

GO_4 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Подобряване на 

управлението

Приемане/актуализиране на 

нормативни актове в 

областта на опазване, 

използване и управление на 

водите

6.Разработване и приемане на наредба за рибните 

проходи

GO_4_6 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

HY_12 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Подобряване на оценката на 

хидроморфологичните 

елементи за качество и 

хидроморфологичното 

състояние

1.Разработване на методика за оценка на 

хидроморфологичните елементи за качество като 

част от оценката на екологичното състояние и 

потенциал

HY_12_1 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

HY_12 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Хидроморфология Подобряване на оценката на 

хидроморфологичните 

елементи за качество и 

хидроморфологичното 

състояние

3.Провеждане на проучвателен мониторинг във 

връзка с оценката на екологичния потенциал и 

дефиниране на ДЕП за СМВТ и ИВТ на територията 

на РБУ

HY_12_3 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет/ЕСИФ

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна среда



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

HY_12 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Подобряване на оценката на 

хидроморфологичните 

елементи за качество и 

хидроморфологичното 

състояние

2.Разработване на методика за оценяване на 

речната непрекъснатост от гледна точка на 

миграцията на водните организми и седиментите

HY_12_2 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

DP_12 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Биологични методи за 

ограничаване на 

еутрофикацията

9.Зарибяване на язовирите със садково 

рибовъдство с растителноядни видове риба с цел 

ограничаване процесите на еутрофикация и 

увеличаване на екологичния капацитет за 

рибовъдство.

DP_12_9 допълнителна  повърхностни ВТ ДРБУ МЗХ инвестиционна ДБ/частни 

инвестиции/ЕС

ИФ

неприложим

о

неприложимо неприложимо

DP_12 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Биологични методи за 

ограничаване на 

еутрофикацията

3.Поставяне на условие в издадените 

разрешителни за отглеждане на аквакултури в 

садки за зарибяване на язовирите с 

растителноядни видове риба с цел ограничаване 

процесите на еутрофикация и увеличаване на 

екологичния капацитет за рибовъдство (ECRfish)

DP_12_3 основна/допълни

телна

повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда

DP_12 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Биологични методи за 

ограничаване на 

еутрофикацията

6.Стимулиране прилагането на технологични 

схеми за екстензивно и полуинтензивно 

отглеждане на поликултура от шаран и 

растителноядни видоне риби.,  ограничаващи 

процесите на еутрофикация в язовирите (които не 

са публична държавна собственост - Приложение 

1 към ЗВ, чл.13,т.1 от ЗВ) във връзка с 

ограничаване на въздействието от биогенния 

натиск от селско стопанство и населени места. 

DP_12_6 допълнителна  повърхностни ВТ ДРБУ МЗХ инвестиционна държавен 

бюджет

неприложим

о

неприложимо неприложимо

NI_1 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Нитрати Намаляване на 

замърсяването с нитрати от 

земеделски източници

1. Забрана за торене в определени периоди от 

време съгл. Програмата от мерки за ограничаване  

и предотвратяване на замърсяването с нитрати на 

МЗХ

NI_1_1 основна повърхностни 

ВТ/подземни 

ВТ/зони, в които 

водите са 

ДРБУ/всички 

повърхности/по

дземни ВТ, 

попадащи 

Земеделски 

стопани

административна държавен 

бюджет

ПоМ 

7.2.7/ПоМ 

7.2.8

Опазване на зоните за защита 

на водите/Дунавски район за 

басейново управление

Земеделие

NI_1 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Нитрати Намаляване на 

замърсяването с нитрати от 

земеделски източници

2.Изграждане или реконструкция на съоръжения 

за съхранение на органични торове, при спазване 

на изискванията за предотвратяване на свободно 

изнасяне или разпространение на тор;

NI_1_2 основна повърхностни 

ВТ/подземни 

ВТ/зони, в които 

водите са 

ДРБУ/всички 

повърхности/по

дземни ВТ, 

попадащи 

Земеделски 

стопани

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 

7.2.7/ПоМ 

7.2.8

Опазване на зоните за защита 

на водите/Дунавски район за 

басейново управление

Земеделие

NI_1 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Нитрати Намаляване на 

замърсяването с нитрати от 

земеделски източници

3.Контрол за спазване на изискванията за торене и 

съхранение на  торове 

NI_1_3 основна повърхностни 

ВТ/подземни 

ВТ/зони, в които 

водите са 

ДРБУ/всички 

повърхности/по

дземни ВТ, 

попадащи 

Земеделски 

стопани

административна държавен 

бюджет

ПоМ 

7.2.7/ПоМ 

7.2.8

Опазване на зоните за защита 

на водите/Дунавски район за 

басейново управление

Земеделие

NI_1 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Нитрати Намаляване на 

замърсяването с нитрати от 

земеделски източници

4.Контрол на  изпълнението на програми от мерки 

за ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски източници 

NI_1_4 основна повърхностни 

ВТ/подземни 

ВТ/зони, в които 

водите са 

чувствителни към 

биогенни 

елементи

ДРБУ/всички 

повърхности/по

дземни ВТ, 

попадащи 

изцяло или 

частично в 

нитратно 

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 

7.2.7/ПоМ 

7.2.8

Опазване на зоните за защита 

на водите/Дунавски район за 

басейново управление

Земеделие

NI_1 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Нитрати Намаляване на 

замърсяването с нитрати от 

земеделски източници

5.Ограничения при внасянето на тор в 

съответствие с правилата за добра земеделска 

практика;

NI_1_5 основна повърхностни 

ВТ/подземни 

ВТ/зони, в които 

ДРБУ/всички 

повърхности/по

дземни ВТ, 

Земеделски 

стопани

административна държавен 

бюджет

ПоМ 

7.2.7/ПоМ 

7.2.8

Опазване на зоните за защита 

на водите/Дунавски район за 

басейново управление

Земеделие

NI_1 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Нитрати Намаляване на 

замърсяването с нитрати от 

земеделски източници

6.Определяне на капацитета на съоръженията, 

предназначени за събиране на оборски тор от 

животновъдството осигуряващ възможност за  за 

събиране на тор през най-дългия период на 

забрана за внасяне на торове в уязвимата зона;

NI_1_6 основна повърхностни 

ВТ/подземни 

ВТ/зони, в които 

водите са 

чувствителни към 

ДРБУ/всички 

повърхности/по

дземни ВТ, 

попадащи 

изцяло или 

Земеделски 

стопани

административна държавен 

бюджет

ПоМ 

7.2.7/ПоМ 

7.2.8

Опазване на зоните за защита 

на водите/Дунавски район за 

басейново управление

Земеделие

NI_1 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Нитрати Намаляване на 

замърсяването с нитрати от 

земеделски източници

7.Осигуряване на защита от замърсяване на 

повърхностните и подземните води в района на 

съоръжения за събиране на оборски тор;

NI_1_7 основна повърхностни 

ВТ/подземни 

ВТ/зони, в които 

ДРБУ/всички 

повърхности/по

дземни ВТ, 

Земеделски 

стопани

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 

7.2.7/ПоМ 

7.2.8

Опазване на зоните за защита 

на водите/Дунавски район за 

басейново управление

Земеделие

NI_1 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Нитрати Намаляване на 

замърсяването с нитрати от 

земеделски източници

8.Прилагане на Националните стандарти за 

поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние от подпомаганите фермери 

и при изпълнение на проекти по ПРСР 

NI_1_8 основна повърхностни 

ВТ/подземни 

ВТ/зони, в които 

водите са 

чувствителни към 

биогенни 

елементи

ДРБУ/всички 

повърхности/по

дземни ВТ, 

попадащи 

изцяло или 

частично в 

нитратно 

Земеделски 

стопани

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 

7.2.7/ПоМ 

7.2.8

Опазване на зоните за защита 

на водите/Дунавски район за 

басейново управление

Земеделие

NI_1 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Нитрати Намаляване на 

замърсяването с нитрати от 

земеделски източници

9.Прилагане на приетите програми от мерки за 

ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски източници 

NI_1_9 основна повърхностни 

ВТ/подземни 

ВТ/зони, в които 

ДРБУ/всички 

повърхности/по

дземни ВТ, 

Земеделски 

стопани

административна държавен 

бюджет

ПоМ 

7.2.7/ПоМ 

7.2.8

Опазване на зоните за защита 

на водите/Дунавски район за 

басейново управление

Земеделие



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

NI_1 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Нитрати Намаляване на 

замърсяването с нитрати от 

земеделски източници

10.Прилагане на приетите правила за добра 

земеделска практика извън нитратно уязвими 

зони

NI_1_10 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

83 бр. 

повърхностни 

ВТ, които имат 

30 или повече от 

30 % ИЗП и 

попадат изцяло 

или частично 

извън НУЗ 

(Приложение 

7.2.5А)/BG1G000

0TJK045

Земеделски 

стопани

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 

7.2.5/ПоМ 

7.2.6/ПоМ 

7.2.8

Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните 

води/Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води/Дунавски район за 

басейново управление

Земеделие/Ок

олна среда

NI_1 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Нитрати Намаляване на 

замърсяването с нитрати от 

земеделски източници

11.Разработване на програми за ограничаване и 

ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони

NI_1_11 основна повърхностни 

ВТ/подземни 

ВТ/зони, в които 

всички 

повърхности/по

дземни ВТ, 

МЗХ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Земеделие/Ок

олна среда

DP_13 3 Намаляване на замърсяването с 

пестициди от земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Опазване на водите от 

замърсяване с препарати за 

растителна защита

1.Забрана за внос, въвеждане и пускане на пазара 

или употребата на нерегистрирани торове, 

подобрители на почвата, биологично активни 

вещества или хранителни субстрати 

DP_13_1 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

DP_13 3 Намаляване на замърсяването с 

пестициди от земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Опазване на водите от 

замърсяване с препарати за 

растителна защита

2.Забрана за внос, въвеждане, движение и 

прилагане на биологични агенти, които не са 

утвърдени от МЗХ и МОСВ

DP_13_2 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ, МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

DP_13 3 Намаляване на замърсяването с 

пестициди от земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Опазване на водите от 

замърсяване с препарати за 

растителна защита

3.Забрана за внос, въвеждане, пускане на пазара, 

търговия, преопаковане и употребата на 

неразрешени или негодни продукти за растителна 

защита (ПРЗ)

DP_13_3 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

DP_13 3 Намаляване на замърсяването с 

пестициди от земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Опазване на водите от 

замърсяване с препарати за 

растителна защита

4.Забрана  за  складиране на пестициди, 

депониране и третиране на отпадъци в 

крайбрежните заливаеми ивици и 

принадлежащите земи на водохранилищата

DP_13_4 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

DP_13 3 Намаляване на замърсяването с 

пестициди от земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Опазване на водите от 

замърсяване с препарати за 

растителна защита

5.Забрана  за  складиране на пестициди, 

депониране и третиране на отпадъци в 

принадлежащите земи на водохранилищата

DP_13_5 допълнителна  повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ/БД административна държавен 

бюджет

неприложимонеприложимо неприложимо

DP_13 3 Намаляване на замърсяването с 

пестициди от земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Опазване на водите от 

замърсяване с препарати за 

растителна защита

6.Забрана за прилагането на ПРЗ чрез въздушно 

пръскане

DP_13_6 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

DP_13 3 Намаляване на замърсяването с 

пестициди от земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Опазване на водите от 

замърсяване с препарати за 

растителна защита

7.Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на 

разрешената употреба или в доза, която 

надвишава максималната разрешена доза на 

единица площ

DP_13_7 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

DP_13 3 Намаляване на замърсяването с 

пестициди от земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Опазване на водите от 

замърсяване с препарати за 

растителна защита

8.Забрана за употреба на ПРЗ от професионална 

категория на употреба върху зони за защита, 

определени в Закона за водите, или други площи, 

определени със заповед на МОСВ

DP_13_8 основна зони, в които 

водите са 

чувствителни към 

биогенни 

всички 

повърхности/по

дземни ВТ, 

попадащи 

МЗХ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Земеделие

DP_13 3 Намаляване на замърсяването с 

пестициди от земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Опазване на водите от 

замърсяване с препарати за 

растителна защита

9.Контрол на използването на пестициди в райони 

на подземни водни тела, формирани в карстови 

водни хоризонти, разкриващи се на повърхността

DP_13_9 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна 

среда/Земеде

лие

DP_7 2,24 Към повече от една КТМ Дифузно 

замърсяване

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро 

земеделско и екологично 

1.Въвеждане и изпълнение на  изисквания за 

добро земеделско и екологично състояние на 

селскостопанските площи

DP_7_1 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

NI_2 2,3,1

2

Към повече от една КТМ Нитрати Подобряване на 

информираността на 

заинтересованите страни в 

селското стопанство относно 

изискванията за постигане на 

добро състояние на водите*

2.Провеждане на обучение на консултанти и 

служби предоставящи съвети в земеделието, 

свързано с прилагане на законодателството в 

областта на водите и задълженията на 

земеделските производители 

NI_2_2 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

NI_2 2,3,1

2

Към повече от една КТМ Нитрати Подобряване на 

информираността на 

заинтересованите страни в 

селското стопанство относно 

изискванията за постигане на 

добро състояние на водите* 

3. Провеждане на обучение на селскостопански 

производители и фермери за прилагане на добри 

земеделски практики

NI_2_3 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

NI_2 2,3,1

2

Към повече от една КТМ Нитрати Подобряване на 

информираността на 

заинтересованите страни в 

селското стопанство относно 

изискванията за постигане на 

добро състояние на водите* 

4.Провеждане на обучения за прилагане на 

иновативни практики  за устойчиво управление на 

рибовъдните стопанства, повишаващи тяхната 

икономическа и екологична ефективност.

NI_2_4 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ/БД/Бр

аншови 

организаци

и

инвестиционна ЕСИФ ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

NI_2 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Нитрати Подобряване на 

информираността на 

заинтересованите страни в 

селското стопанство относно 

изискванията за постигане на 

добро състояние на водите 

5.Срещи, семинари и обучения на еколози от 

общините и НПО

NI_2_5 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, 

Общини, 

НПО

инвестиционна държавен 

бюджет/ЕСИФ

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна 

среда/Общинс

ка политика

NI_3 2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Нитрати Спазване на изискванията за 

оползотворяване на утайките 

от пречиствателни станции и 

пречиствателни съоръжения 

за отпадъчни води при 

употребата им в 

земеделието

1.Спазване на изискванията за оползотворяване на 

утайките от пречиствателни станции и 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни води 

при употребата им в земеделието

NI_3_1 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Земеделски 

стопани

административна/и

нвестиционна

частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

DP_14 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци от 

населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване на 

общинските депа за битови отпадъци, които не 

отговарят на нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния каталог от мерки

DP_14_1 основна подземни ВТ 43 бр. 

общинските 

депа за битови 

отпадъци, които 

Общини инвестиционна ПУДООС ПоМ 7.2.3 Намаляване на замърсяването 

от точкови/дифузни източници 

чрез закриване на депа, които 

не отговарят на екологичните 

Общинска 

политика

DP_14 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци от 

населени места

2. Депониране на битови отпадъци в съответствие 

с изискванията за третиране на отпадъци

DP_14_2 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Общини административна общински 

бюджет

ПоМ 7.2.3 Намаляване на замърсяването 

от точкови/дифузни източници 

чрез закриване на депа, които 

не отговарят на екологичните 

Общинска 

политика

DP_14 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци от 

населени места

3.Изграждае на РСО DP_14_3 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Общини инвестиционна общински 

бюджет/ 

държавен 

бюджет/ ЕСИФ

ПоМ 7.2.3 Намаляване на замърсяването 

от точкови/дифузни източници 

чрез закриване на депа, които 

не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и 

Общинска 

политика

DP_14 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци от 

населени места

4. Преустановяване на експлоатацията на 

нерегламентирани сметища, които са причина за 

влошаване на състоянието на водите

DP_14_4 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Общини административна общински 

бюджет

ПоМ 7.2.3 Намаляване на замърсяването 

от точкови/дифузни източници 

чрез закриване на депа, които 

не отговарят на екологичните 

Общинска 

политика

DP_14 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци от 

населени места

5. Рекултивация на терени, замърсени от битови 

отпадъци

DP_14_5 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Общини инвестиционна общински 

бюджет/ 

държавен 

бюджет/ ЕСИФ

ПоМ 7.2.3 Намаляване на замърсяването 

от точкови/дифузни източници 

чрез закриване на депа, които 

не отговарят на екологичните 

Общинска 

политика

DP_14 21 Мерки за недопускане или контрол 

на замърсяването от урбанизирани 

зони, транспорт и изградена 

инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци от 

населени места

6. Закриване и рекултивация на депо за неопасни 

отпадъци

DP_14_6 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Общини инвестиционна общински 

бюджет/ 

държавен 

бюджет/ ЕСИФ

ПоМ 7.2.3 Намаляване на замърсяването 

от точкови/дифузни източници 

чрез закриване на депа, които 

не отговарят на екологичните 

Общинска 

политика

CA_6 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

водовземане от 

повърхностни води, в 

резултат от   

преразглеждането им. 

1.Изменение или прекратяване на разрешителни 

за водовземане от повърхностни води, в резултат 

от   преразглеждането им. 

CA_6_1 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда

CA_7 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на процедурата 

по преразглеждане на 

издадените разрешителни за 

водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по преразглеждане 

на издадените разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща повърхностни ВТ 17 бр.  

Повърхностни 

ВТ

БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна среда

HY_10 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Хидроморфология Осигуряване на екологичния 

отток

5.Забрана за водовземане при маловодие в 

засегнатите райони за всички водни тела (не само 

за зоните за защита на водите), когато оттокът е по-

малък от 10% от средномногогодишното водно 

количество или от минималното средномесечно 

количество с 95% обезпеченост към точката на 

водовземане

HY_10_5 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна среда

HY_10 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Хидроморфология Осигуряване на екологичния 

отток

4.Осигуряване на минимално-допустимия отток в 

реките след съоръжения за водовземане или 

регулиране на оттока

HY_10_4 допълваща повърхностни ВТ  8 бр. 

повърхностни 

ВТ

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

административна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Енергетика

HY_10 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Хидроморфология Осигуряване на екологичния 

отток

1. Ограничаване ползването на вода в пресъхващ 

тип реки

HY_10_1 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Околна среда

HY_10 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Хидроморфология Осигуряване на екологичния 

отток

3. Оптимизиране на управлението на водите на 

язовирите, водностопанските системи и 

деривациите, за осигуряване на водни количества 

за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП

HY_10_3 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна среда

CA_8 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за измерване на 

оттока на повърхностите води след водовземни 

съоръжения или съоръжения за регулиране на 

оттока

CA_8_1 допълваща повърхностни ВТ 44 бр. 

повърхностни 

ВТ

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестиционна частни 

инвестиции

Пом 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

Енергетика



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

CA_8 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след съоръжения 

за водовземане от повърхностни води и/или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща повърхностни ВТ 74 бр. 

повърхностни 

ВТ

БД, 

Собственик 

или 

административна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

Енергетика/Др

уги

GO_4 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Приемане/актуализиране на 

нормативни актове в 

областта на опазване, 

използване и управление на 

водите

11.Приемане на методика за определяне на 

екологичния отток  

GO_4_11 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

PM_4 Други превантивни мерки Други превантивни 

мерки

Прилагане на ОВОС, при 

водовземане от 

повърхностни водни тела 

1. Прилагане на ОВОС, при водовземане от 

повърхностни водни тела 

PM_4_1 допълваща/допъ

лнителна

повърхностни ВТ 7 бр. 

повърхностни 

ВТ/ДРБУ

МОСВ, БД, 

РИОСВ

административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда

CR_1 11 Мерки от ценовата политика за  

прилагане на възстановяването на 

разходите за водни услуги от 

земеделието.

Възстановяване на 

разходите за водни 

услуги

Ефективно въвеждане на 

принципа "замърсителя 

плаща" 

1. Заплащане на такси за замърсяване на водите от 

дифузни източници от селстоко стопанство 

(препарати за растителна защита, аквакултури, 

животновъдство)

CR_1_1 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ, 

МОСВ

административна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

CR_1 10 Мерки от ценовата политика за  

прилагане на възстановяването на 

разходите за водни услуги от 

промишлеността.

Възстановяване на 

разходите за водни 

услуги

Ефективно въвеждане на 

принципа "замърсителя 

плаща" 

3. Заплащане на такси за замърсяване за 

инжектиране и реинжектиране на замърсяващи 

вещества в земните недра в зависимост от 

количеството на съответните вещества.

CR_1_3 основна подземни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CR_1 10 Мерки от ценовата политика за  

прилагане на възстановяването на 

разходите за водни услуги от 

промишлеността.

Възстановяване на 

разходите за водни 

услуги

Ефективно въвеждане на 

принципа "замърсителя 

плаща" 

4. Заплащане на такси за замърсяване от 

отпадъчни води от промишлеността с отчитане на 

броя на приоритетно опасните, приоритетните и 

специфичните вещества

CR_1_4 основна повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда

CR_2 11 Мерки от ценовата политика за  

прилагане на възстановяването на 

разходите за водни услуги от 

земеделието.

Възстановяване на 

разходите за водни 

услуги

Осигуряване на адекватен 

принос на водоползвателите 

към разходите за водни 

услуги

1. Постигане на степен на възстановаване на 

разходите за водни услуги в селското стопанство 

96 %.  

CR_2_1 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

CR_2 10 Мерки от ценовата политика за  

прилагане на възстановяването на 

разходите за водни услуги от 

промишлеността.

Възстановяване на 

разходите за водни 

услуги

Осигуряване на адекватен 

принос на водоползвателите 

към разходите за водни 

услуги

2. Постигане на степен на възстановаване на 

разходите за водни услуги в индустрията 53 %

CR_2_2 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

CR_2 9 Мерки от ценовата политика за  

прилагане на възстановяването на 

разходите за водни услуги от 

домакинствата.

Възстановяване на 

разходите за водни 

услуги

Осигуряване на адекватен 

принос на водоползвателите 

към разходите за водни 

услуги

3. Постигане на степен на възстановаване на 

разходите за водни услуги за домакинствата  54 %

CR_2_3 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК

CR_2 10 Мерки от ценовата политика за  

прилагане на възстановяването на 

разходите за водни услуги от 

промишлеността.

Възстановяване на 

разходите за водни 

услуги

Осигуряване на адекватен 

принос на водоползвателите 

към разходите за водни 

услуги

4. Постигане на степен на възстановаване на 

разходите за водни услуги за производство на 

електроенергия чрез ВЕЦ  30 %

CR_2_4 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Енергетика

CR_2 10 Мерки от ценовата политика за  

прилагане на възстановяването на 

разходите за водни услуги от 

промишлеността.

Възстановяване на 

разходите за водни 

услуги

Осигуряване на адекватен 

принос на водоползвателите 

към разходите за водни 

услуги

5. Постигане на степен на възстановаване на 

разходите за водни услуги за други услуги  63 %

CR_2_5 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК

OS_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

12. Проучвателен мониторинг на повърхностните 

води за установяване на приоретни, приоритетно 

опасни вещества и специфични замърсители

OS_3_12 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет/ПУДО

С

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда

OS_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

13. Проучвания на замърсявания, вкл. фонови 

замърсявания, на подземни води

OS_3_13 допълваща/допъ

лнителна

 подземни ВТ 3 бр. подземни 

ВТ/ДРБУ

БД инвестиционна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_10 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Контрол върху 

водовземането

Прилагане на разрешителен 

режим  по реда на Закона за 

водите за водовземане от 

повърхностни и от подземни 

води, вкл. изграждане на 

свързаните с това 

съоръжения

1. Прилагане на разрешителен режим  по реда на 

Закона за водите за водовземане от повърхностни 

и от подземни води, вкл. изграждане на 

свързаните с това съоръжения

CA_10_1 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

EW_2 8 Ефективност на ползването на вода, 

технически мерки за напояване, 

промишленост, енергетика и 

домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

Намаляване на 

водовземането чрез 

намаляване загубите на вода 

в общественото 

водоснабдяване

9. Възстановяване и реконструкция на 

хидромелиоративната инфраструктура

EW_2_9 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ/Собств

еник или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна държавен 

бюджет/ЕСИФ

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

OS_1 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Смекчаване на натиска от 

климатичните промени

8.Изследване на възможността за изграждане на 

съоръжения за улавяне и използване на биогаз в 

пречиствателни станции за отпадъчни води

OS_1_8 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ ВиК, 

Общини

инвестиционна частни 

инвестиции/об

щински 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК/Общинск

а политика

OS_1 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Смекчаване на натиска от 

климатичните промени

9.Изграждане/реконструкция/модернизация на на 

съоръжения за използване на биогаз в 

пречиствателни станции за отпадъчни води

OS_1_9 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ ВиК, 

Общини

инвестиционна частни 

инвестиции/об

щински 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

ВиК/Общинск

а политика



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

OS_1 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Смекчаване на натиска от 

климатичните промени

10.Подобряване стопанисването на горите във 

водосбора на повърхностните водни тела 

предназначени за ПБВ

OS_1_10 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МЗХ, 

Собственик 

инвестиционна държавен 

бюджет/частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

OS_1 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Смекчаване на натиска от 

климатичните промени

11.Прилагане на технологии за почвоподготовка, 

осигуряващи запазване и подобряване на 

почвената влагозапасеност

OS_1_11 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ Земеделски 

стопани

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

OS_1 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Смекчаване на натиска от 

климатичните промени

13.Изпълнение на проекти свързани с увеличаване 

лесистостта и възстановяване на горския 

потенциал; Увеличаване на горските територии; 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и горското 

стопанство

OS_1_13 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ МЗХ, 

Собственик 

инвестиционна държавен 

бюджет/частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Земеделие

UW_2 1 Изграждане или модернизиране на 

пречиствателни станции за 

отпадъчни води.

Градски отпадъчни 

води

Осигуряване на събиране, 

отвеждане и пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места

6. Осигуряване на отвеждане и  подходящо 

пречистване на отпадъчни води от населени места 

с под 2000 е.ж., вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, включване към по-

голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за пречистване на 

отпадъчните води от агломерации с по-малко от 2 

000 е.ж.

UW_2_6 допълваща повърхностни ВТ 13 бр. 

агломерации с 

под 2000 

е.ж/ДРБУ

Общини, 

ВиК 

Дружества

инвестиционна общински 

бюджет/ПРСР

ПоМ 7.2.2 Намаляване на замърсяването 

от точкови източници чрез 

изграждане/доизграждане на 

канализационни системи за 

отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от 

населените места

ВиК

UW_1 1 Изграждане или модернизиране на 

пречиствателни станции за 

отпадъчни води.

Градски отпадъчни 

води

Използване на естествени 

методи за  пречистване на 

отпадъчни води

3. Осигуряване на отвеждане и  подходящо 

пречистване на отпадъчни води от населени места 

с под 2000 е.ж., вкл. rзграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води 

UW_1_3 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

инвестиционна частни 

инвестиции

неприложимонеприложимо неприложимо

UW_2 1 Изграждане или модернизиране на 

пречиствателни станции за 

отпадъчни води.

Градски отпадъчни 

води

Осигуряване на събиране, 

отвеждане и пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места

7.Изграждане на 3-то стъпало на ПСОВ за 

отстраняване на азот и фосфор

UW_2_7 основна повърхностни ВТ 5 бр. 

агломерации с 

над 2 000 е.ж.

Общини, 

ВиК 

Дружества

инвестиционна ОПОС и 

ВиК/общински 

бюджет

ПоМ 7.2.2 Намаляване на замърсяването 

от точкови източници чрез 

изграждане/доизграждане на 

канализационни системи за 

отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от 

ВиК

GO_4 Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението

Приемане/актуализиране на 

нормативни актове в 

областта на опазване, 

използване и управление на 

водите

5.Изменение на Наредба 2 за издаване на 

разрешителни за заустване 

GO_4_5 основна повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

CA_11 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Отнемане на разрешителни 

за водовземане от подземни 

води

1.Отнемане на разрешителни за водовземане от 

подземни води в случаите на неупражняване на 

права, предоставени с разрешителното, в 

определения в него срок.

CA_11_1 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

CA_11 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Отнемане на разрешителни 

за водовземане от подземни 

води

2.Отнемане на част от разрешеното водовземане 

по разрешителни за водовземане от подземни 

води в случаите на неупражняване на права в 

определените в разрешителното параметри на 

използването.

CA_11_2 основна подземни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

OS_4 23 Мерки за естествено задържане на 

води.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Оводняване на влажни зони 1. Оводняване на влажни зони OS_4_1 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ Общини, 

Област, 

МОСВ

инвестиционна държавен 

бюджет/ЕСИФ

неприложимонеприложимо неприложимо

OS_3 Подобряване на управлението Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

14.Проучване за избор на подходящ пункт за 

мониторинг

OS_3_14 допълнителна повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

неприложимонеприложимо неприложимо

CA_12 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Оптимизиране на 

водовземането с цел 

недопускане влошаване на 

състоянието на водите

1.Изменение на разрешителните за водовземане с 

включване на условия към мястото и начина на 

водовземане 

CA_12_1 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

CA_12 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Оптимизиране на 

водовземането с цел 

недопускане влошаване на 

състоянието на водите

2.Предвиждане на възможност за водовземане от 

различни дълбочини в язовира за недопускане 

значителна промяна в температурата и 

кислородния режим на водата в и след 

водохранилището

CA_12_2 основна повърхностни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

административна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Други

CA_12 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Оптимизиране на 

водовземането с цел 

недопускане влошаване на 

състоянието на водите

3.Недопускане на водовземане от придънни 

слоеве

CA_12_3 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда

CA_12 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Оптимизиране на 

водовземането с цел 

недопускане влошаване на 

състоянието на водите

5.Недопускане на залпово изпускане и връщане на 

води

CA_12_5 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

PI_4 16 Модернизиране или подобрения на 

пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води 

(включително от земеделски 

стопанства).

Точково заустване 

на отпадъчни води

Прилагане на разрешителен 

режим по реда на Закона за 

водите за заустване на 

отпадъчни води в 

повърхностни водни тела, 

вкл.изграждане на 

свързаните с това 

1.Прилагане на разрешителен режим по реда на 

Закона за водите за заустване на отпадъчни води в 

повърхностни водни тела, вкл.изграждане на 

свързаните с това съоръжения

PI_4_1 основна повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

CA_9 Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Поставяне на видимо и 

общодостъпно място на 

информацонни табели ва 

всички водовземащи 

(хидротехнически) 

съоръжения с данни от 

разрешителните - титуляр, 

номер на разрешителното, 

срок на действие, 

минимален екологичен 

отток, ограничения, зелени 

телефони на РИОСВ и БД

1.Поставяне на видимо и общодостъпно място на 

информацонни табели ва всички водовземащи 

(хидротехнически) съоръжения с данни от 

разрешителните - титуляр, номер на 

разрешителното, срок на действие, минимален 

екологичен отток, ограничения, зелени телефони 

на РИОСВ и БД

CA_9_1 допълваща повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, БД, 

Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

административна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

OS_1 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Смекчаване на натиска от 

климатичните промени

15.Създаване на  референтна пиезометрична 

мрежа за проследяване на въздействието от  

климатичните изменения;

OS_1_15 допълваща повърхностни ВТ ДРБУ МОСВ инвестиционна държавен 

бюджет/ЕСИФ

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

PI_3 1 Изграждане или модернизиране на 

пречиствателни станции за 

отпадъчни води.

Точково заустване 

на отпадъчни води

Осигуряване на събиране, 

отвеждане и пречистване  на 

производствени отпадъчни 

води, зауствани във водни 

обекти

1. Изграждане, реконструкция или модернизация 

на канализационна мрежа и ПСОВ за 

производствени отпадъчни води зауствани във 

водни обекти

PI_3_1 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна частни 

инвестиции

неприложимонеприложимо неприложимо

PI_3 1 Изграждане или модернизиране на 

пречиствателни станции за 

отпадъчни води.

Точково заустване 

на отпадъчни води

Осигуряване на събиране, 

отвеждане и пречистване  на 

производствени отпадъчни 

води, зауствани във водни 

обекти

2.Прилагане на естествени технологии за 

пречистване на производствени отпадъчни води.

PI_3_2 допълнителна повърхностни ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна частни 

инвестиции

неприложимонеприложимо неприложимо

GO_6 14

Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

Подобряване на 

мониторинга на химичното 

състояние на подземните 

води

Възстановяване и /или рехабилитация на 

съществуващи пунктове за мониторинг на 

химичното състояние на подземните  води

GO_6_2

допълваща подземни ВТ 8 бр. подземни 

ВТ (10 пункта за 

мониторинг)

ИАОС инвестиционна ОПОС ПоМ 7.2.6 Запазване и подобряване 

състоянието на подземните  

води

Околна среда

GO_7 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания за 

намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

Подобряване на 

мониторинга на 

количеството на 

повърхностните води

Изграждане на нови пунктове за мониторинг на 

количеството на повърхностните води

GO_7_1 основна повърхностни ВТ 6 бр. 

повърхностни 

ВТ (6 пункта за 

контролен 

количествен 

мониторинг)

МОСВ, БД инвестиционна държавен 

бюджет/ОПОС

ПоМ 7.2.5 Запазване и подобряване  

състоянието на 

повърхностните води

Околна среда

CA_8 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

3.Оценка на натиска върху количеството на 

повърхностните води чрез балансов метод

CA_8_3 основна повърхностни ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

Околна среда

PM_5 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Други превантивни 

мерки

Опазване и подобряване на 

състоянието на зони за 

защита

15.Забрана за изменение и продължаване на 

разрешителни за изземване на наносни 

отложения в речни участъци на водните тела или 

части от тях, попадащи в защитените зони. 

Изключение от забраната е допустимо само по 

отношение на участъците, за които по чл. 140, ал. 6 

от Закона за водите е установена необходимост от 

изземване и за поддържане на фарватера на р. 

Дунав.

PM_5_15 основна повърхности ВТ ДРБУ БД, ИАППД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна 

среда/Транспо

рт

PM_5 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Други превантивни 

мерки

Опазване и подобряване на 

състоянието на зони за 

защита

16.Ограничаване на издаване на нови 

разрешителни за водовземане или изменение на 

разрешителни за увеличаване на ползваните 

водни количества и/или технически изменения на 

съоръженията, когато това ще доведе до 

нарушаване на екологичния отток за водните тела 

или части от тях, попадащи в защитени зони 

BG0000281 „Река Белица“, BG0000282 „Дряновска 

река“, BG0000216 „Емен“, BG0000275 „Язовир 

Стамболийски“, BG0000525 „Тимок“ с цел 

PM_5_16 основна повърхности ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда



Код на 

мярка

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие

Вид мярка 
(основна/допълваща

/допълнителна)

повърхностниВТ/

Подземни 

ВТ/Зони за 

опазване на 

водите

Място на 

прилагане 

Прилагащ 

орган

Инвестиционна/ 

Административна

Източник на 

финансиране

Мярка 

включена в 

Програма от 

мерки (ПоМ) 

- код

Мярка включена в Програма 

от мерки - име
Политика

HY_

7

6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. 

възстановяване на реки, 

подобряване на крайбрежни 

райони, премахване на твърди 

насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфология Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките

9. Забрана за всякакви действия, водещи до 

хидроморфологични изменения на водните 

течения, обитавани от главоч (Cottus gobio), 

съгласно разпространението на вида, доказано с 

актуални научни изследвания

HY_7_9 допълваща повърхности ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна среда

PM_

5

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Други 

превантивни 

мерки

Опазване и подобряване на 

състоянието на зони за 

защита

17.Забрана за водовземане и ползване на воден 

обект в зони за защита на водите - ЗЗ „Руй“ с код 

BG0000313 и ЗЗ „Руй“ с код BG0002112 при 

извършване на миннодобивна и 

миннообогатителна дейност

PM_5_1

7

допълваща повърхности ВТ ДРБУ БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.7 Опазване на зоните за защита 

на водите

Околна среда

PM_

9

Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Предотвратяване на 

влошаването на състоянието 

на водите от проекти и 

дейности на етап 

инвестиционните 

предложения

4. Реализацията на инвестиционни предложения, 

свързани с миннодобивна и миннообогатителна 

дейност във водосборна площ на поречие Ерма, да 

се допуска само след като с конкретни 

изследвания е доказано, че реализацията на 

инвестиционните предложения няма до доведе до 

PM_9_4 допълваща повърхности 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

PM_

9

Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Предотвратяване на 

влошаването на състоянието 

на водите от проекти и 

дейности на етап 

инвестиционните 

предложения

5. При разрешаването на всички бъдещи 

инвестиционни дейности на територията на 

Дунавски район за басейново управление да се 

предвиди условие за прекратяване на дейността в 

случай/случаи на констатирано влошаване на 

качествените и количествените показатели на 

PM_9_5 основна повърхности 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ МОСВ, БД административна държавен 

бюджет

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Околна среда

DP_

4

4 Възстановяване на замърсени зони 

(замърсяване по исторически 

причини, включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на 

замърсяването от минни 

дейности

13. Рекултивация на нарушени терени от минна 

дейност 

DP_4_13 основна повърхности 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.8 Дунавски район за басейново 

управление

Индустрия

HY_

11

5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфология Осигуряване на 

непрекъснатостта на водните 

течения и движението на 

рибите

15. При изграждане на съоръжения за осигуряване 

на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, 

байпаси и др.) да се използват най-добри практики 

за осигуряване на максимална ефективност и 

минимизиране на въздействията

HY_11_

15

допълваща повърхности ВТ ДРБУ Собственик 

или 

оператор на 

съоръжение

то

инвестиционна частни 

инвестиции

ПоМ 7.2.4 Намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и 

запазване и подобряване на 

екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

Околна среда



Приложение 7.2.1А Списък на мерките в ДРБУ (връзка между движещите сили и ключовите типове мерки)

ДВИЖЕЩИ СИЛИ

Код 

КТМ
Ключов тип мярка (КТМ) 

тип на мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Примерни действия за изпълнение на мярката
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1 Изграждане или модернизиране 

на пречиствателни станции за 

отпадъчни води.

Градски 

отпадъчни води

1.Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж. - 115 бр. агломерации; 2. 

Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е ж. – 88 бр. 

агломерации;3.Изграждане на 3-то стъпало на ПСОВ за 

отстраняване на азот и фосфор –5 бр. агломерации; 4.Изграждане 

и доизграждане на канализационна мрежа и ПСЖВ на 

агломерациите под 2 000 е.ж. – 20 бр. агломерации и при 

необходимост в ДРБУ.

˅

2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Дифузно 

замърсяване

1.Контрол на  изпълнението на програми от мерки за ограничаване 

и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски 

източници; 2. Прилагане на Националните стандарти за 

поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 

от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по 

ПРСР);3. Подобряване на информираността на заинтересованите 

страни в селското стопанство относно изискванията за 

постигане на добро състояние на водите; 3. Спазване на 

изискванията за оползотворяване на утайките от 

пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения за 

отпадъчни води при употребата им в земеделието

˅

3 Намаляване на замърсяването с 

пестициди от земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна 

защита:забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на 

разрешената употреба или в доза, която надвишава 

максималната разрешена доза на единица площ;забрана за внос, 

въвеждане, пускане на пазара, търговия, преопаковане и 

употребата на неразрешени или негодни продукти за растителна 

защита;забрана за употреба на ПРЗ от професионална категория 

на употреба върху зони за защита, определени в Закона за водите, 

или други площи, определени със заповед на МОСВ.

˅

4 Възстановяване на замърсени 

зони (замърсяване по исторически 

причини, включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

1. Разработване и изпълнение на програми за ограничаване на 

замърсяването от минали дейности; 2. Рекултивация на замърсени 

терени от минна дейност ˅
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5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

1. Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта 

на реката (рибни проходи, байпаси и др.); 2. Разработване на 

програма и премахване на нефункциониращите миграционни 

бариери; 3. Оценка на въздействието на всички миграционни 

бариери по речен басейн, включително оценка на състоянието на 

същите; 5. Въвеждане на условие в разрешителните за 

водовземане и/или ползване  на ВТ на задължителен мониторинг 

от титуляра на разрешителните, за оценка осигуряването на 

непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично 

въздействие  ; 6. Изпълнение на собствен мониторинг по 

съгласувана от БД програма     

˅ ˅ ˅

6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. 

възстановяване на реки, 

подобряване на крайбрежни 

райони, премахване на твърди 

насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфолог

ия

1.Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито 

от ерозия; 2.Възстановяване на естественото състояние на 

дъното на езера след преградни съоръжения; 3. Забрана за добив на 

инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките; 

4. Оценка на ефекта от дейността на ВЕЦ върху екосистемите и 

екологичното състояние на водно тяло; 5. Премахване на корекции 

на реки
˅

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

1.Забрана за издаване на разрешителни за водовземане за ВЕЦ в 

зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни 

организми и зоните определени за отдих и воден спорт; 2. 

Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от повърхностни води; 3. Изменение 

на разрешителните за водовземане с включване на условия към 

мястото и начина на водовземане

˅ ˅ ˅ ˅

8 Ефективност на ползването на 

вода, технически мерки за 

напояване, промишленост, 

енергетика и домакинства.

Ефективно 

използване на 

водите

1. Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода 

в общественото водоснабдяване: прогнозиране на нуждите от 

вода за напояване; изграждане на нови водопроводи и елементи от 

водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване; 

реконструкция на водопреносната система за обществено 

питейно-битово водоснабдяване;  реконструиране и 

възстановяване на помпени станции и деривации по р.Дунав и 

другите реки в страната за напояване; възстановяване и 

реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; 2. 

Разработване и приемане на Наредба за определяне на нормите за 

водопотребление при предоставяне на водните услуги.

˅ ˅ ˅ ˅

9 Мерки от ценовата политика за  

прилагане на възстановяването на 

разходите за водни услуги от 

домакинствата.

Възстановяване 

на разходите за 

водни услуги

1. Постигане на степен на възстановаване на разходите за водни 

услуги в селското стопанство 96 %; 2. Постигане на степен на 

възстановаване на разходите за водни услуги в индустрията 53 %; 

3. Постигане на степен на възстановаване на разходите за водни 

услуги за домакинствата  54 %; 4. Постигане на степен на 

възстановаване на разходите за водни услуги за производство на 

електроенергия чрез ВЕЦ  30 %; 5. Постигане на степен на 

възстановаване на разходите за водни услуги за други услуги  63 %

˅
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13 Мерки за опазване на питейната 

вода (напр. определяне на 

охранителни зони, буферни зони и 

т.н.)

Подобряване на 

управлението

1.Актуализация на законодателството, свързана с определяне на 

санитарно - охранителни зони (СОЗ); 2.Контрол на ограниченията 

и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни 

води; 3.Определяне на СОЗ около съоръженията за ПБВ съгласно 

действащото законодателство; 4. Спазване на забрани и 

ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната; 

5.Забрана за издаване на нови разрешителни за МВЕЦ на 

водопровод за питейно-битово водоснабдяване след ПСПВ

˅

14

Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Хидроморфолог

ия

1.Изпълнение на програма за мониторинг на есетрови риби в р.Дунав; 

2. Проучване влиянието на дифузното замъряване от селско- и/или 

горско стопанство; 3. Проучване за ерозия на брегове и дъно; 

4.Избор и прилагане на подходящ модел за количествена оценка на 

въздействието от идинтифицирания натиск от дифузни източници; 

5. Проучване разпространението на инвазивни биологични видове и 

тяхното въздействие върху екологичното състояние (потенциал) на 

водните тела и природозащитния статус на защитените зони по 

Натура 2000; 6. Събиране и картиране на информация за 

нерегламентирани сметища и зауствания в общините; 7. 

Разработване на система за пространствено организиране, 

поддържане и предоставяне на информацията за натиска от 

селскостопански източници (ГИС базирана информация); 8. 

Създаване на информационна система за препаратите за 

растителна защита - производство/ внос, състав, количество, 

място на прилагане, вид и внесено количество; 9. Събиране на 

актуална информация за местоположението и текущото състояние 

на складове за пестициди

˅

15 Мерки за поетапно прекратяване 

на емисиите, заустванията и 

загубите от приоритетни опасни 

вещества или за намаляване на 

емисиите, заустванията и загубите 

от приоритетни вещества.

Приоритетни 

вещества в 

повърхностни 

води

1.Намаляване и предотвратяване на  замърсяването с устойчиви  

органични замърсители/приоритетни вещества - разработване на 

методи за анализ; инвентаризация на индустриални химикали; 

обезвреждане на забранени, негодни за употреба и с изтекъл срок на 

годност пестициди); 2. Контрол на количеството и качеството на 

производствените отпадъчни води, зауствани в канализационните 

системи на населените места

˅

16 Модернизиране или подобрения 

на пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води 

(включително от земеделски 

стопанства).

КПКЗ 1.Преразглеждане на комплексно разрешително за земеделско 

стопанство/индустриален обект и промяна на емисионните 

ограничения за достигане/запазване на доброто състояние на 

водното тяло;2. Осигуряване на подходящо пречистване на 

производствени отпадъчни води - изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция, модернизация на ПСОВ и за 

подобряване на технологията на пречистване;3.Прилагане на 

разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл.изграждане на 

свързаните с това съоръжения

˅
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17 Мерки за намаляване на 

седиментите от почвената ерозия 

и повърхностния отток.

Хидроморфолог

ия

Намаляване на ерозията на водосбора: Забрана за извеждане на голи 

сечи в райони отстоящи на  по-малко от 500 м от водни обекти; 

Забрана за извеждането на сечи, независимо от целта им, които 

обезлесяват повече от 3 декара и се намират на по-малко от 500 

метра от водни обекти".

˅

19

Мерки за недопускане или 

контрол на неблагоприятните 

въздействия от почивни дейности, 

включително любителски 

риболов.

Други 

превантивни 

мерки

1.Забрана за любителския риболов в зоните за опазване на 

стопански ценни видове риби и други водни организми, когато 

количеството вода в тях е под минимално допустимия отток; 

2.Забрана за стопанския и любителския риболов в зоните за 

опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми с 

уреди, средства, принадлежности и приспособления, съгласно 

изискванията на ЗРА; 3.Забрана през периода 2016 - 2018 г. за 

извършване на любителски риболов, задържане на улов от речна 

(балканска) пъстърва в участъците на реките и водните обекти, 

съгласно изискванията на ЗРА

˅

20 Мерки за недопускане или 

контрол на неблагоприятните 

въздействия от риболова и други 

видове 

експлоатация/отстраняване на 

животни и растения.

Други 

превантивни 

мерки

1.Забрана за стопанския риболов в българския участък на р. Дунав с 

всякакъв вид риболовни уреди и средства, съгласно изискванията на 

ЗРА; 2.Актуализация на зоните за опазване на стопански ценни 

видове риби и други водни организми, съгласно действащата 

заповед, издадена на основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗРА; 3. 

Провеждане на контрол върху нерегламентирания улов, в т.ч. 

използване на риболовни уреди, средства и принадлежности в 

зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни 

организми, съгласно изискванията на ЗРА

˅

21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Пряко 

отвеждане на 

замърсители в 

подземните 

води

1.Оборудване на съоръженията за инжектиране/ реинжектиране в 

подземни води със стационарно монтирани в съоръжението 

нивомерни устройства и водомерни устройства; "2. Закриване и 

рекултивация на депа за производствени отпадъци"; 3. Депониране 

на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за 

третиране на отпадъци; 4. Програми за ликвидиране на стари 

промишлени замърсявания; 5. Подобряване експлоатация и 

стопанисване на хвостохранилища по отношение управлението на 

водите; 6. Депониране на битови отпадъци в съответствие с 

изискванията за третиране на отпадъци; 7.Изграждае на РСО

˅ ˅

23 Мерки за естествено задържане 

на води.

Други 

значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

1. Изграждане на съоръжения за естествено задържане на водата 

(заливни равнини и др.); 2.Създаване на управляеми полдери и малки 

буферни басейни в заливни тераси на реките; 3. Създаване на 

зелена инфраструктура, на зони за отдих и други услуги на хората 

чрез eстествено или изкуствено водозадържане; 4. Създаване и 

възстановяване на влажни зони; 5. Възстановяване на меандри и 

ръкави

˅
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24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други 

значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

1.Разработване и изпълнение на План за управление на суши; 

2.Изследване на възможността за изграждане на съоръжения за 

улавяне и използване на биогаз в пречиствателни станции за 

отпадъчни води; 3.Изграждане/реконструкция/модернизация на на 

съоръжения за използване на биогаз в пречиствателни станции за 

отпадъчни води; 4. Подобряване стопанисването на горите във 

водосбора на повърхностните водни тела предназначени за ПБВ; 5. 

Създаване на  референтна пиезометрична мрежа за проследяване 

на въздействието от  климатичните изменения;

˅


