
Код на 
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защита
Вид на зоната за защита Количество
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PM_7 зони за 

къпане

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 SW BG1RL900R1012 - р. 

Бели Лом след язовир 

Бели Лом до вливане на 

р. Долапдере при 

Писанец, вкл. приток р. 

Наловска

участък от ВТ, в който попада 

защитена зона - Язовир 

Пчелина 2

BG3242661710017001 зони за отдих, водни 

спортове и/или за къпане 

неприложимо МЗ неприложимо ДБ

PM_7 зони за 

къпане

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 SW всички повърхностни 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в  зони за 

отдих, водни спортове 

и/или за къпане 

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

зони за отдих, водни 

спортове и/или за 

къпане 

зони за отдих, водни 

спортове и/или за къпане 

неприложимо МЗ неприложимо ДБ

PM_5 зони за 

опазване на 

стопански 

ценни 

видове риби

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 основна SW BG1RL900R1012 - р. 

Бели Лом след язовир 

Бели Лом до вливане на 

р. Долапдере при 

Писанец, вкл. приток р. 

Наловска

участък от ВТ, в който попада 

защитена зона - Язовир 

Пчелина 2

BG3242661710017001 зони за отдих, водни 

спортове и/или за къпане 

неприложимо МЗ неприложимо ДБ

PM_5 зони за 

опазване на 

стопански 

ценни 

видове риби

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 основна SW всички повърхностни 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в  зони за 

отдих, водни спортове 

и/или за къпане 

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

зони за отдих, водни 

спортове и/или за 

къпане 

зони за отдих, водни 

спортове и/или за къпане 

неприложимо МЗ 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.).

Хидроморфоло

гия

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 защитана водите

HY_7_1 допълваща SW всички повърхностни 

ВТ

зони за защита на водите зони за защита на 

водите

зони за защита на водите неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

PM_7 зони за 

къпане

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 SW BG1RL900R1012 - р. 

Бели Лом след язовир 

Бели Лом до вливане на 

р. Долапдере при 

Писанец, вкл. приток р. 

Наловска

участък от ВТ, в който попада 

защитена зона - Язовир 

Пчелина 2

BG3242661710017001 зони за отдих, водни 

спортове и/или за къпане 

неприложимо МЗ неприложимо ДБ

PM_7 зони за 

къпане

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 SW всички повърхностни 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в  зони за 

отдих, водни спортове 

и/или за къпане 

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

зони за отдих, водни 

спортове и/или за 

къпане 

зони за отдих, водни 

спортове и/или за къпане 

неприложимо МЗ неприложимо ДБ

GO_3 защитени 

територии и 

зони, 

определени 

или обявени 

за опазване 

на 

местообитан

ия и 

биологични 

видове

14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване 

на 

управлението

Запазване и подобряване 

на състоянието на 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 SW ВТ, в което попада 

защитена зона от 

Натура 2000

участък от ВТ, в който попада 

защитена зона от Натура 2000

защитена зона от 

Натура 2000

защитена зона от Натура 

2000

неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

HY_10 защитени 

територии и 

зони, 

определени 

или обявени 

за опазване 

на 

местообитан

ия и 

биологични 

видове

14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Хидроморфоло

гия

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 SW ВТ, в които попадат на 

територията на НП 

"Централен балкан"

участъците от ВТ, попадащи на 

територията на НП "Централен 

балкан"

НП "Централен 

балкан"

защитена зона от Натура 

2000

неприложимо БД неприложимо ДБ

NI_1 селско 

стопанство

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 в 

нитратно уязвими зони

NI_1_9 основна GW всички подземни ВТ, 

попадащи изцяло или 

частично в нитратно 

уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо МЗХ неприложимо ДБ

NI_1 селско 

стопанство

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 в 

нитратно уязвими зони

NI_1_9 основна SW всички повърхности 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в 

нитратно уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо МЗХ неприложимо ДБ

Приложение 7.2.7

Програма от мерки за опазване на зоните за защита на водите
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NI_1 селско 

стопанство

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 GW всички подземни ВТ, 

попадащи изцяло или 

частично в нитратно 

уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо МЗХ неприложимо ДБ/ПРСР

NI_1 селско 

стопанство

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 SW всички повърхности 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в 

нитратно уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо МЗХ неприложимо ДБ/ПРСР

PM_5 зони за 

опазване на 

стопански 

ценни 

видове риби

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 SW зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

зони за опазване на 

стопански ценни 

видове риби и други 

водни организми

зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

неприложимо БД неприложимо ДБ

CA_1 зони за отдих 

и водни 

спортове

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Запазване и подобряване 

на състоянието на зоните 

за защита на водите

2.Забрана за издаване на 

разрешителни за водовземане за ВЕЦ 

в зоните определени за отдих и воден 

спорт

CA_2_2 допълваща SW BG1RL900R1012 - р. 

Бели Лом след язовир 

Бели Лом до вливане на 

р. Долапдере при 

Писанец, вкл. приток р. 

Наловска

участък от ВТ, в който попада 

защитена зона - Язовир 

Пчелина 2

BG3242661710017001 зони за отдих, водни 

спортове и/или за къпане 

неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

CA_1 зони за отдих 

и водни 

спортове

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Запазване и подобряване 

на състоянието на зоните 

за защита на водите

2.Забрана за издаване на 

разрешителни за водовземане за ВЕЦ 

в зоните определени за отдих и воден 

спорт

CA_2_2 допълваща SW всички повърхностни 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в  зони за 

отдих, водни спортове 

и/или за къпане 

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

зони за отдих, водни 

спортове и/или за 

къпане 

зони за отдих, водни 

спортове и/или за къпане 

неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

PM_5 зони за 

опазване на 

стопански 

ценни 

видове риби

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 SW зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

зони за опазване на 

стопански ценни 

видове риби и други 

водни организми

зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

неприложимо ИАРА/ИАГ неприложимо ДБ

PM_5 зони за 

опазване на 

стопански 

ценни 

видове риби

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 SW зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

зони за опазване на 

стопански ценни 

видове риби и други 

водни организми

зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

неприложимо ИАРА/ИАГ неприложимо ДБ

PM_5 зони за 

опазване на 

стопански 

ценни 

видове риби

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

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 SW BG1DU000R001 река Дунав от Ново село до 

Силистра

BG1FSWDU000R001 зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

неприложимо ИАРА неприложимо ДБ

PM_5 зони за 

опазване на 

стопански 

ценни 

видове риби

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 SW зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

зони за опазване на 

стопански ценни 

видове риби и други 

водни организми

зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

неприложимо ИАРА/ИАГ неприложимо ДБ

NI_1 селско 

стопанство

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 GW всички подземни ВТ, 

попадащи изцяло или 

частично в нитратно 

уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо Земеделски 

стопани

неприложимо частни 

инвестиции

NI_1 селско 

стопанство

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 SW всички повърхности 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в 

нитратно уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо Земеделски 

стопани

неприложимо частни 

инвестиции

NI_1 селско 

стопанство

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 GW всички подземни ВТ, 

попадащи изцяло или 

частично в нитратно 

уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо БД неприложимо ДБ

NI_1 селско 

стопанство

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 SW всички повърхности 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в 

нитратно уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо БД неприложимо ДБ

DW_1 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

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 допълваща SW зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ
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DW_1 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

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 допълваща GW зони за защита на 

подземни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на подземни 

води, предназначени за ПБВ

зони за защита на 

подземни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на подземни 

води, предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

DW_1 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

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 

действаюото залонодателства

DW_1_3 основна SW зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

подземни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

DW_1 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

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 

действаюото залонодателства

DW_1_3 основна GW зони за защита на 

подземни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на подземни 

води, предназначени за ПБВ

зони за защита на 

подземни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на подземни 

води, предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

DW_1 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

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 № 3 към Националния 

каталого от мерки (ПУРБ)

DW_1_4 основна SW зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

DW_1 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

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 GW зони за защита на 

подземни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на подземни 

води, предназначени за ПБВ

зони за защита на 

подземни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на подземни 

води, предназначени за ПБВ

неприложимо 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

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 SW зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо 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

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 GW зони за защита на 

подземни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на подземни 

води, предназначени за ПБВ

зони за защита на 

подземни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на подземни 

води, предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

NI_1 селско 

стопанство

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 SW всички повърхности 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в 

нитратно уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо МЗХ неприложимо ДБ

NI_1 селско 

стопанство

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 GW всички подземни ВТ, 

попадащи изцяло или 

частично в нитратно 

уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо МЗХ неприложимо ДБ

NI_1 селско 

стопанство

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 SW всички повърхности 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в 

нитратно уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо Земеделски 

стопани

неприложимо частни 

инвестиции

NI_1 селско 

стопанство

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 GW всички подземни ВТ, 

попадащи изцяло или 

частично в нитратно 

уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо Земеделски 

стопани

неприложимо частни 

инвестиции
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NI_1 селско 

стопанство

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 SW всички повърхности 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в 

нитратно уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо Земеделски 

стопани

неприложимо частни 

инвестиции

NI_1 селско 

стопанство

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 GW всички подземни ВТ, 

попадащи изцяло или 

частично в нитратно 

уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо Земеделски 

стопани

неприложимо частни 

инвестиции

NI_1 селско 

стопанство

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 SW всички повърхности 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в 

нитратно уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо МЗХ неприложимо ДБ

NI_1 селско 

стопанство

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 GW всички подземни ВТ, 

попадащи изцяло или 

частично в нитратно 

уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо МЗХ неприложимо ДБ

NI_1 селско 

стопанство

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 SW всички повърхности 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в 

нитратно уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо МЗХ неприложимо ДБ

NI_1 селско 

стопанство

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 GW всички подземни ВТ, 

попадащи изцяло или 

частично в нитратно 

уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо МЗХ неприложимо ДБ

NI_1 селско 

стопанство

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 SW всички повърхности 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в 

нитратно уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо Земеделски 

стопани

неприложимо частни 

инвестиции

NI_1 селско 

стопанство

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 GW всички подземни ВТ, 

попадащи изцяло или 

частично в нитратно 

уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо Земеделски 

стопани

неприложимо частни 

инвестиции

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 SW зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

зони за опазване на 

стопански ценни 

видове риби и други 

водни организми

зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

неприложимо ИАРА/ИАГ неприложимо ДБ

PM_5 зони за 

опазване на 

стопански 

ценни 

видове риби

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 SW зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

зони за опазване на 

стопански ценни 

видове риби и други 

водни организми

зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

неприложимо ИАРА/ИАГ неприложимо ДБ

PM_5 зони за 

опазване на 

стопански 

ценни 

видове риби

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 SW зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

зони за опазване на 

стопански ценни 

видове риби и други 

водни организми

зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

неприложимо БД неприложимо ДБ

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 SW зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

зони за опазване на 

стопански ценни 

видове риби и други 

водни организми

зони за опазване на 

стопански ценни видове 

риби и други водни 

организми

неприложимо ИАРА неприложимо ДБ

DP_13 селско 

стопанство

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 SW всички повърхности 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в 

нитратно уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо МЗХ неприложимо ДБ

DP_13 селско 

стопанство

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 GW всички подземни ВТ, 

попадащи изцяло или 

частично в нитратно 

уязвима зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

BG1 нитратно уязвима зона неприложимо МЗХ неприложимо ДБ
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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

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 допълваща SW BG1IS200L1021 ЯЗ. БЕБРЕШ BG1DSWIS021 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо 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

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 допълваща SW BG1IS700L1005 ЯЗ. ИСКЪР BG1DSWIS005 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо 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

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 допълваща SW BG1IS700L1306 ЯЗ. КОКАЛЯНЕ (БЕНТ 

ПАСАРЕЛ)

BG1DSWIS1306 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо 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

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 допълваща SW BG1IS900L1002 ЯЗ. БЕЛИ ИСКЪР BG1DSWIS002 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо 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

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 допълваща SW BG1YN600L1019 ЯЗ. ЙОВКОВЦИ BG1DSWYN019 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо 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

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 допълваща SW BG1YN600L1024 ЯЗ. ЯСТРЕБИНО BG1DSWYN024 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо 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

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 допълваща SW BG1YN900L1014 ЯЗ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ BG1DSWYN014 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо 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

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 допълваща SW BG1OG700L1016 ЯЗ. СРЕЧЕНСКА БАРА BG1DSWOG016 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

DW_4 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 допълваща SW BG1IS200L1021 ЯЗ. БЕБРЕШ BG1DSWIS021 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

DW_4 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 допълваща SW BG1IS700L1005 ЯЗ. ИСКЪР BG1DSWIS005 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

DW_4 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 допълваща SW BG1IS700L1306 ЯЗ. КОКАЛЯНЕ (БЕНТ 

ПАСАРЕЛ)

BG1DSWIS1306 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

DW_4 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 допълваща SW BG1IS900L1002 ЯЗ. БЕЛИ ИСКЪР BG1DSWIS002 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ
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DW_4 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 допълваща SW BG1YN600L1019 ЯЗ. ЙОВКОВЦИ BG1DSWYN019 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

DW_4 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 допълваща SW BG1YN600L1024 ЯЗ. ЯСТРЕБИНО BG1DSWYN024 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

DW_4 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 допълваща SW BG1YN900L1014 ЯЗ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ BG1DSWYN014 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

DW_4 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 допълваща SW BG1OG700L1016 ЯЗ. СРЕЧЕНСКА БАРА BG1DSWOG016 зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо 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

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 SW зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

DW_6 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

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 допълваща SW зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на 

повърхностни води, 

предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

DW_6 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

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 допълваща GW зони за защита на 

подземни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на подземни 

води, предназначени за ПБВ

зони за защита на 

подземни води, 

предназначени за ПБВ

зони за защита на подземни 

води, предназначени за ПБВ

неприложимо БД неприложимо ДБ

GO_3 зони за отдих 

и водни 

спортове

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 SW всички повърхностни 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в  зони за 

отдих, водни спортове 

и/или за къпане 

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

зони за отдих, водни 

спортове и/или за 

къпане 

зони за отдих, водни 

спортове и/или за къпане 

неприложимо БД неприложимо ДБ

GO_3 зони за отдих 

и водни 

спортове

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 SW всички повърхностни 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в  зони за 

отдих, водни спортове 

и/или за къпане 

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

зони за отдих, водни 

спортове и/или за 

къпане 

зони за отдих, водни 

спортове и/или за къпане 

неприложимо БД неприложимо ДБ

GO_3 мониторинг 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 SW ВТ, в което попада 

защитена зона от 

Натура 2000

участък от ВТ, в който попада 

защитена зона от Натура 2000

защитена зона от 

Натура 2000

защитена зона от Натура 

2000

неприложимо БД/РИОСВ неприложимо ДБ
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защита
Вид на зоната за защита Количество
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GO_5 мониторинг 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 SW всички повърхностни 

ВТ, попадащи изцяло 

или частично в  

чувствителна зона

участък от ВТ, в който попада 

защитената зона

чувствителни зони чувствителни зони неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

CA_1 зони за 

опазване на 

стопански 

ценни 

видове риби

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 SW ВТ, в което попада 

защитена зона от 

Натура 2000

участък от ВТ, в който попада 

защитена зона от Натура 2000

защитена зона от 

Натура 2000

защитена зона от Натура 

2000

неприложимо БД неприложимо ДБ

PM_5 хидроложки 

режим

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 SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД, ИАППД неприложимо ДБ

PM_5 хидроложки 

режим

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 опазване и 

подобряване на природозащитното 

състояние на видовете балканска 

кротушка (Gobio kessleri), малка 

кротушка (Gobio uranoscopus), 

белопера кротушка (Gobio 

albipinnatus), а с цел опазване на  вида 

главоч (Cottus gobio), мярката се 

отнася за водните тела, посочени в 

Приложение 7.2.7А.

PM_5_16 основна SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ

PM_5 хидроложки 

режим

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_17 допълваща повърхности ВТДРБУ БД неприложимо БД неприложимо ДБ


