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CA_10 водна 

ефективност

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

CA_12 хидроложки 

режим

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/БД/Собс

твеник или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни 

инвестиции

CR_1 ценова 

политика

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ, МОСВ неприложимо частни 

инвестиции

CR_2 ценова 

политика

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

CR_2 ценова 

политика

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

CR_2 ценова 

политика

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

CR_2 ценова 

политика

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

CR_2 ценова 

политика

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ 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

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ 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

2.Забрана за внос, въвеждане, 

движение и прилагане на биологични 

агенти, които не са утвърдени от МЗХ 

и МОСВ

DP_13_2 основна SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ/МОСВ неприложимо ДБ

Приложение 7.2.8

Програма от мерки за Дунавски район за басейново управление
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DP_13 селско 

стопанство

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ 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

4.Забрана  за  складиране на 

пестициди, депониране и третиране на 

отпадъци в крайбрежните заливаеми 

ивици и принадлежащите земи на 

водохранилищата

DP_13_4 основна SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ 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

6.Забрана за прилагането на ПРЗ чрез 

въздушно пръскане

DP_13_6 основна SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ 

съгласно 

разрешител

ен режим

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

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ неприложимо ДБ

DP_2 индустрия 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни 

инвестиции

DP_2 индустрия 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо РИОСВ/БД неприложимо ДБ

DP_2 индустрия 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни 

инвестиции/об

щински 

бюджет

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

4. Управление на повърхностни, 

подземни и дренажни води от минни 

обекти 

DP_4_4 основна SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни 

инвестиции

DP_4 индустрия 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни 

инвестиции

DP_7 2,24 Към повече от една КТМ Дифузно 

замърсяване

Въвеждане и изпълнение 

на  изисквания за добро 

земеделско и екологично 

състояние на 

селскостопанските площи

1.Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи

DP_7_1 основна SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ неприложимо ДБ

DP_9 мониторинг 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

2. Разработване на система за 

пространствено организиране, 

поддържане и предоставяне на 

информацията за натиска от 

селскостопански източници (ГИС 

базирана информация) 

DP_9_2 допълваща SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ/МОСВ съгласно проект ЕСИФ

DP_9 мониторинг 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

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ/МОСВ съгласно проект ЕСИФ

DP_9 мониторинг 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 

състоянието на складове за пестициди

DP_9_4 допълваща SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ/МОСВ неприложимо ДБ

DW_2 зони за 

питейно-

битово 

водоснабдява

не

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ
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DW_3 зони за 

питейно-

битово 

водоснабдява

не

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

DW_5 зони за 

питейно-

битово 

водоснабдява

не

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 SW/ GW  водни тела 

предназначени за ПБВ

ДРБУ неприложимо Общини/ВиК съгласно проект държавен 

бюджет/общин

ски 

бюджет/частни 

инвестиции

DW_5 зони за 

питейно-

битово 

водоснабдява

не

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 нови 

съоръжения за водовземане, 

осигуряващи алтернативно и/или 

допълнително питейно водоснабдяване 

в райони, в които е констатиран 

недостиг на вода

DW_5_2 основна SW/ GW  водни тела 

предназначени за ПБВ

ДРБУ неприложимо Общини/ВиК съгласно проект държавен 

бюджет/общин

ски 

бюджет/частни 

инвестиции

DW_5 зони за 

питейно-

битово 

водоснабдява

не

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 допълваща SW/ GW  водни тела 

предназначени за ПБВ

ДРБУ неприложимо Общини/ВиК съгласно проект държавен 

бюджет/общин

ски 

бюджет/частни 

инвестиции

EW_1 водна 

ефективност

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни 

инвестиции

EW_1 водна 

ефективност

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/Общини/

ВиК

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

EW_1 водна 

ефективност

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ/МОСВ неприложимо ДБ

EW_2 водна 

ефективност

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо ВиК съгласно проект частни 

инвестиции/Е

СИФ

EW_2 водна 

ефективност

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо ВиК съгласно проект частни 

инвестиции/Е

СИФ

EW_2 водна 

ефективност

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо ВиК неприложимо частни 

инвестиции

EW_2 водна 

ефективност

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо ВиК неприложимо 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

EW_2 водна 

ефективност

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо ВиК съгласно проект частни 

инвестиции

EW_2 водна 

ефективност

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Общини/ВиК/М

ЗХ

съгласно проект ДБ/ЕСИФ

EW_2 водна 

ефективност

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ/Собствени

к или оператор 

на 

съоръжението

съгласно проект ДБ/ЕСИФ

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ/Собствени

к или оператор 

на 

съоръжението

съгласно проект ДБ/ЕСИФ

EW_3 водна 

ефективност

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо ВиК/МЗХ/Собст

веник или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни 

инвестиции

EW_4 водна 

ефективност

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/МЗХ неприложимо ДБ

EW_4 водна 

ефективност

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/МЗХ неприложимо ДБ

GO_4 нормативна 

уредба

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

GO_4 водна 

ефективност

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

GO_4 зони за 

питейно-

битово 

водоснабдява

не

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

GO_4 нормативна 

уредба

#N/A 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ 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

GO_4 нормативна 

уредба

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

GO_4 нормативна 

уредба

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

GO_4 нормативна 

уредба

#N/A 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

GO_4 свързаност 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

GO_4 свързаност 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

GO_4 хидроложки 

режим

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

GO_4 #N/A 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  

създаване на рибни проходи, 

разрушаване на стари бентове).

Хидроморфологи

я

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни 

инвестиции

HY_12 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  

създаване на рибни проходи, 

разрушаване на стари бентове).

Хидроморфологи

я

Подобряване на оценката 

на хидроморфологичните 

елементи за качество и 

хидроморфологичното 

състояние

1.Разработване на методиса за оценка 

на хидроморфологичните елементи за 

качество като част от оценката на 

екологичното състояние и потенциал

HY_12_1 основна SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

HY_12 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  

създаване на рибни проходи, 

разрушаване на стари бентове).

Хидроморфологи

я

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ

HY_6 Мерки за намаляване на 

седиментите от почвената ерозия 

и повърхностния отток (surface 

runoff).

Хидроморфологи

я

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МЗХ неприложимо ДБ

HY_6 Мерки за намаляване на 

седиментите от почвената ерозия 

и повърхностния отток (surface 

runoff).

Хидроморфологи

я

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МЗХ/МОСВ неприложимо ДБ

HY_6 Мерки за намаляване на 

седиментите от почвената ерозия 

и повърхностния отток (surface 

runoff).

Хидроморфологи

я

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МЗХ/МОСВ неприложимо ДБ



Код на 

мярка
Група

Код 

КТМ
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тип на мярката, 

когато е 

определена като 
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Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действие
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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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/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/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ 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/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Земеделски 

стопани

съгласно проект 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ 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

4.Контрол на  изпълнението на 

програми от мерки за ограничаване и 

предотвратяване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници 

NI_1_4 основна SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ 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

5.Ограничения при внасянето на тор в 

съответствие с правилата за добра 

земеделска практика;

NI_1_5 основна SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ 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/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ 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/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Земеделски 

стопани

съгласно проект 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/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Земеделски 

стопани

съгласно проект частни 

инвестиции

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/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ 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

10.Прилагане на приетите правила за 

добра земеделска практика извън 

нитратно уязвими зони

NI_1_10 допълваща SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Земеделски 

стопани

неприложимо частни 

инвестиции

NI_2 селско 

стопанство

2,3,12 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 водитеи задълженията на 

земеделските производители 

NI_2_2 основна SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ неприложимо ДБ
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NI_2 селско 

стопанство

2,3,12 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ неприложимо ДБ

NI_2 селско 

стопанство

2,3,12 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ/БД/Браншови организациисъгласно проект ЕСИФ

NI_2 селско 

стопанство

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/Общини/НПОнеприложимо/съгласно проектДБ/ЕСИФ

NI_3 селско 

стопанство

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Земеделски 

стопани

неприложимо частни 

инвестиции

OS_1 климат 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/БД съгласно проект ДБ/ЕСИФ

OS_1 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други 

значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Смекчаване на натиска от 

климатичните промени

5.Разработване и изпълнение на План 

за управление на суши

OS_1_5 основна SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

OS_1 климат 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

OS_1 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/МЗХ неприложимо ДБ

OS_1 климат 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо ВиК, Общини съгласно проект частни 

инвестиции/об

щински 

бюджет

OS_1 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други 

значителни 

неблагоприятни 

въздействия 

Смекчаване на натиска от 

климатичните промени

9.Изграждане/реконструкция/модерниз

ация на на съоръжения за използване 

на биогаз в пречиствателни станции за 

отпадъчни води

OS_1_9 допълваща SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо ВиК, Общини съгласно проект частни 

инвестиции/об

щински 

бюджет

OS_1 климат 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ/Собственик съгласно проект ДБ/частни 

инвестиции
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OS_1 климат 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Земеделски 

стопани

съгласно проект частни 

инвестиции

OS_1 климат 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ/Собствени

к 

съгласно проект ДБ/частни 

инвестиции

OS_1 климат 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ съгласно проект ДБ/ЕСИФ

OS_2 ретензия 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/Общини/

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

2.Създаване на управляеми полдери и 

малки буферни басейни в заливни 

тераси на реките

OS_2_2 допълваща SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/Общини/

Области

съгласно проект ДБ/ЕСИФ

OS_3 мониторинг 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/БД съгласно проект ДБ/ЕСИФ

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/БД съгласно проект ДБ/ЕСИФ

OS_3 мониторинг 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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ съгласно проект ДБ/ЕСИФ

PI_4 индустрия #N/A 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 

съоръжения

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

PM_10 индустрия 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ -  

РИОСВ, ИАОС

неприложимо ДБ

PM_9 забрани и 

контрол

#N/A 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ/БД неприложимо ДБ

PM_9 забрани и 

контрол

#N/A 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 SW/ GW повърхностни и 

подземни 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

PS_3 приоритетни 

вещества

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ неприложимо/с

ъгласно проект

ДБ/ЕСИФ

PS_3 приоритетни 

вещества

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 SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ/МОСВ неприложимо/с

ъгласно проект

ДБ/ЕСИФ

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 бр. 97 от 

11.12.2015 г.

PS_3_4 основна SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/ИАОС неприложимо ДБ

PS_3 приоритетни 

вещества

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо ИАОС; МОСВ съгласно проект ДБ

UW_2 населени 

места

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 SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо ВиК неприложимо ДБ

PM_

9

забрани и 

контрол

#N/A 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 

PM_9_4 допълваща SW/ GW повърхности 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ, БД неприложимо ДБ

PM_

9

забрани и 

контрол

#N/A 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 

PM_9_5 основна SW/ GW повърхности 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ, БД неприложимо ДБ

DP_4 индустрия 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 SW/ GW повърхности 

ВТ/подземни ВТ

ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни 

инвестиции


