
Код на 

мярка
Група

Код 

КТМ
KTM

тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие
Вид мярка

SW 

GW
Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране

DP_12 селско 

стопанство

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 допълнителна SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ

DP_12 селско 

стопанство

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МЗХ съгласно 

проект

ДБ

DP_12 селско 

стопанство

2 Намаляване на 

замърсяването с 

хранителни елементи 

от земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Биологични методи за 

ограничаване на 

еутрофикацията

9.Зарибяване с растително ядни риби в 

язовирите, в които е установен цъфтеж 

на водорасли

DP_12_9 допълнителна SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МЗХ съгласно 

проект

ДБ/частни 

инвестиции/Е

СИФ

DP_13 селско 

стопанство

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

DP_2 индустрия 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 SW/ 

GW

повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Собственик 

или оператор 

на 

съоръжениет

о

съгласно 

проект

частни 

инвестиции

DP_4 индустрия 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 SW/ 

GW

повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Собственик 

или оператор 

на 

съоръжениет

о

съгласно 

проект

частни 

инвестиции

DP_4 индустрия 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 SW/ 

GW

повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Собственик 

или оператор 

на 

съоръжениет

о

съгласно 

проект

частни 

инвестиции

Приложение 7.2.1Г

Списък на допълнителните мерки в Дунавски район за басейново управление



Код на 

мярка
Група

Код 

КТМ
KTM

тип на мярката, 

когато е 

определена като 
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Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
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действие
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SW 

GW
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Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране

DP_4 индустрия 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 SW/ 

GW

повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Собственик 

или оператор 

на 

съоръжениет

о

съгласно 

проект

частни 

инвестиции

DW_4 зони за 

питейно-

битово 

водоснабдяв

ане

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

DW_4 зони за 

питейно-

битово 

водоснабдяв

ане

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

DW_4 зони за 

питейно-

битово 

водоснабдяв

ане

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

GO_3 мониторинг 14 Научноизследователск

а 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 SW повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/ 

ИАОС/БД

съгласно 

проект

ДБ

HY_2 морфология 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.).

Хидроморфологи

я

Възстановяване на 

естественото състояние на 

дъното на езера след 

преградни съоръжения

2. Почистване на обема на язовири от 

седименти

HY_2_2 допълнителна SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо Собственик 

или оператор 

на 

съоръжениет

о

съгласно 

проект

ДБ/частни 

инвестиции



Код на 

мярка
Група

Код 

КТМ
KTM

тип на мярката, 

когато е 

определена като 
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Източник на 

финансиране

HY_7 морфология 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.).

Хидроморфологи

я

Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките

3. Премахване на корекции на реки HY_7_3 допълнителна SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо Собственик 

или оператор 

на 

съоръжениет

о

по проект частни 

инвестиции

HY_8 морфология 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.).

Хидроморфологи

я

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 допълнителна SW/ 

GW

повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

IP_1 селско 

стопанство

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 заземеделско 

стопанство и промяна на емисионните 

ограничения за достигане/запазване на 

доброто състояние на водното тяло

IP_1_1 допълнителна SW/ 

GW

повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/ИАОС неприложимо ДБ

IP_1 индустрия 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 SW/ 

GW

повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/ИАОС неприложимо ДБ

IP_2 мониторинг 14 Научноизследователск

а 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 SW/ 

GW

повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/БД/И

АОС

неприложимо ДБ



Код на 

мярка
Група

Код 

КТМ
KTM

тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие
Вид мярка

SW 

GW
Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране

OS_2 ретензия 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо Общини/Обл

асти

съгласно 

проект

ДБ/ЕСИФ

OS_2 ретензия 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/Общи

ни/Области

съгласно 

проект

ДБ/ЕСИФ

OS_2 ретензия 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 допълнителна SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/Общи

ни/Области

съгласно 

проект

ДБ/ЕСИФ

OS_3 14 Научноизследователск

а 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 допълнителна  GW подземни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/БД съгласно 

проект

ДБ

OS_3 #N/A Подобряване на 

управлението

Други 

значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Подобряване на 

мониторинга на 

повърхностните води

14.Проучване за избор на подходящ 

пункт за мониторинг

OS_3_14 допълнителна SW/ 

GW

повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователск

а 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 допълнителна SW/ 

GW

повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/БД 100 000 

(индикативна)

ДБ

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователск

а 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/БД съгласно 

проект

ДБ/ЕСИФ

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователск

а 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ/ЕСИФ

OS_4 ретензия 23 Мерки за естествено 

задържане на води.

Други 

значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Оводняване на влажни 

зони

Оводняване на влажни зони OS_4_1 допълнителна SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо Общини/Обл

аст/МОСВ

съгласно 

проект

ДБ/ЕСИФ

PI_1 населени 

места

2,3,16 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

PI_1 урбанизаци

я

2,3,16 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ



Код на 

мярка
Група

Код 

КТМ
KTM

тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие
Вид мярка

SW 

GW
Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране

PI_2 индустрия 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо Собственик 

или оператор 

на 

съоръжениет

о

съгласно 

проект

частни 

инвестиции

PI_2 индустрия 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 SW/ 

GW

повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Собственик 

или оператор 

на 

съоръжениет

о

съгласно 

проект

частни 

инвестиции

PI_2 индустрия 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 допълнителна SW/ 

GW

повърхностни 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Собственик 

или оператор 

на 

съоръжениет

о

съгласно 

проект

частни 

инвестиции

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо Собственик 

или оператор 

на 

съоръжениет

о

съгласно 

проект

частни 

инвестиции

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо Собственик 

или оператор 

на 

съоръжениет

о

съгласно 

проект

частни 

инвестиции

PM_2 подземни 

води

#N/A 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 GW подземни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

PM_3 подземни 

води

#N/A 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 GW подземни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

PM_4 хидроложки 

режим

#N/A Други превантивни 

мерки

Други 

превантивни 

мерки

Прилагане на ОВОС, при 

водовземане от 

повърхностни водни тела 

Прилагане на ОВОС, при водовземане 

от повърхностни водни тела 

PM_4_1 допълнителна SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

UW_1 населени 

места

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 производствени 

отпадъчни води.

UW_1_2 допълнителна SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо Собственик 

или оператор 

на 

съоръжениет

о

съгласно 

проект

частни 

инвестиции



Код на 

мярка
Група

Код 

КТМ
KTM

тип на мярката, 

когато е 

определена като 

основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие
Вид мярка

SW 

GW
Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране

UW_1 населени 

места

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. изграждане на влажна зона 

за пречистване на отпадъчните води 

UW_1_3 допълнителна SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо ВиК/Община съгласно 

проект

частни 

инвестиции

OS_2 ретензия 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо Собственик 

или оператор 

на 

съоръжениет

о

съгласно 

проект

частни 

инвестиции

HY_7 морфология 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.).

Хидроморфологи

я

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/доп

ълнителна

SW повърхностни ВТ МОСВ, БД неприложимо МОСВ, БД неприложимо ДБ

HY_7 морфология 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.).

Хидроморфологи

я

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 

Натур

а 

2000 

с 

водоз

ависи

ми 

видов

е и 

место

обита

ния

участък от ВТ, в 

който попада 

защитената зона

ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ


