
Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL012 

BG1G00000N1035

Айдемир 5 727 Общини, ВиК 

Дружества

4 230 460,29 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1DU000R001 Айдемир 5 727 Общини, ВиК 

Дружества

0,00 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK045 Априлци 2 714 Общини, ВиК 

Дружества

13 170 559,22 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000TJK045 Априлци 2 714 Общини, ВиК 

Дружества

2 875 070,10 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL003 

BG1G00000N2034

Арчар 2 293 Общини, ВиК 

Дружества

11 322 299,87 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL003 

BG1G00000N2034

Арчар 2 293 Общини, ВиК 

Дружества

2 614 944,71 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL008 Белене 10 894 Общини, ВиК 

Дружества

1 191 100,47 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK044 Белоградчик 5 568 Общини, ВиК 

Дружества

835 139,41 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1WO400R1009 Белоградчик 5 568 Общини, ВиК 

Дружества

4 162 006,24 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL015 

BG1G0000TJK044

Берковица 13 514 Общини, ВиК 

Дружества

2 368 510,13 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1OG700R1003 Берковица 13 514 Общини, ВиК 

Дружества

5 722 758,58 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 

BG1G00000K2038

Бистрица 4 911 Общини, ВиК 

Дружества

24 246 424,51 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G00000NQ030 

BG1G00000K2038

Бистрица 4 911 Общини, ВиК 

Дружества

3 915 571,66 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 Божурище 6 155 Общини, ВиК 

Дружества

5 585 850,48 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

Приложение 7.2.9 

Програми от мерки за запазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните  води



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1IS400R012 Божурище 6 155 Общини, ВиК 

Дружества

4 353 677,58 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QPL023 Борован 2 188 Общини, ВиК 

Дружества

10 802 049,09 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QPL023 Борован 2 188 Общини, ВиК 

Дружества

2 546 490,66 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000K2038 Боровец 4 938 Общини, ВиК 

Дружества

4 476 894,87 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ028 

BG1G0000TJK045

Ботевград 34 104 Общини, ВиК 

Дружества

1 492 298,29 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL001 Брегово 2 345 Общини, ВиК 

Дружества

11 582 425,26 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL001 Брегово 2 345 Общини, ВиК 

Дружества

2 656 017,14 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000K1b041 Брестовене 2 580 Общини, ВиК 

Дружества

12 732 453,30 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000K1b041 Брестовене 2 580 Общини, ВиК 

Дружества

2 806 616,05 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00N1BP0036 

BG1G0000QAL018

Буковлък 3 567 Общини, ВиК 

Дружества

21 572 804,90 ОПОС/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QPL023 

BG1G0000QAL015

Бутан 3 238 Общини, ВиК 

Дружества

15 990 866,08 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QPL023 

BG1G0000QAL015

Бутан 3 238 Общини, ВиК 

Дружества

3 176 267,92 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 

BG1G00000K2039

Бухово 2 639 Общини, ВиК 

Дружества

13 033 651,12 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G00000NQ030 

BG1G00000K2039

Бухово 2 639 Общини, ВиК 

Дружества

2 833 997,67 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL020 

BG1G000K1HB050

Бяла 13 720 Общини, ВиК 

Дружества

0,00 ЕСИФ/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1YN130R1029 Бяла 13 720 Общини, ВиК 

Дружества

0,00 ЕСИФ/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL016 

BG1G0000QPL023

Бяла Слатина 12 743 Общини, ВиК 

Дружества

6 420 989,89 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000K1040 

BG1G0000TJK045

Велико Търново 114 188 Общини, ВиК 

Дружества

449 840,90 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

7.Изграждане на 3-то стъпало на 

ПСОВ за отстраняване на азот и 

фосфор

UW_2_7 основна SW BG1YN700R1017 Велико Търново 114 188 Общини, ВиК 

Дружества

3 559 610,60 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000K1b041 Ветово 4 265 Общини, ВиК 

Дружества

21 056 465,78 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000K1b041 Ветово 4 265 Общини, ВиК 

Дружества

3 696 518,70 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1DU000R001 Видин 43 595 Общини, ВиК 

Дружества

17 190 419,33 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000K2038 Владая 3 411 Общини, ВиК 

Дружества

16 839 696,30 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G00000K2038 Владая 3 411 Общини, ВиК 

Дружества

3 285 794,40 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 Волуяк 2 865 Общини, ВиК 

Дружества

14 142 606,73 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G00000NQ030 Волуяк 2 865 Общини, ВиК 

Дружества

2 957 214,96 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000QP027 

BG1G0000K2S037 

BG1G0000TJK044

Враца 94 000 Общини, ВиК 

Дружества

8 517 843,02 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

7.Изграждане на 3-то стъпало на 

ПСОВ за отстраняване на азот и 

фосфор

UW_2_7 основна SW BG1OG600R007 Враца 94 000 Общини, ВиК 

Дружества

8 940 900,72 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ028 

BG1G00000TJK045 

BG1G00000TJ046

Врачеш 3 525 Общини, ВиК 

Дружества

1 423 844,24 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL014 

BG1G0000QPL023

Вълчедръм 3 867 Общини, ВиК 

Дружества

19 098 679,95 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL014 

BG1G0000QPL023

Вълчедръм 3 867 Общини, ВиК 

Дружества

3 532 228,98 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G000K1HB050  

BG1G0000QAL052

Вълчи дол 3 678 Общини, ВиК 

Дружества

0,00 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK044 Вършец 7 200 Общини, ВиК 

Дружества

1 081 573,99 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL020 

BG1G0000TJK045

Г.Оряховица-

Лясковец

43 834 Общини, ВиК 

Дружества

6 722 187,71 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK045 Габрово 80 400 Общини, ВиК 

Дружества

1 766 114,49 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK045 Галата 2 505 Общини, ВиК 

Дружества

12 362 801,43 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000TJK045 Галата 2 505 Общини, ВиК 

Дружества

2 751 852,81 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000N1049 Генерал Тошево 10 981 Общини, ВиК 

Дружества

13 471 757,04 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 

BG1G00000K2038

Герман 2 628 Общини, ВиК 

Дружества

12 978 887,88 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G00000NQ030 

BG1G00000K2038

Герман 2 628 Общини, ВиК 

Дружества

2 833 997,67 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000K1b041 Глоджево 3 235 Общини, ВиК 

Дружества

15 977 175,27 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000K1b041 Глоджево 3 235 Общини, ВиК 

Дружества

3 176 267,92 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QPL023 

BG1G0000QAL015

Гложене 2 904 Общини, ВиК 

Дружества

14 334 278,07 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QPL023 

BG1G0000QAL015

Гложене 2 904 Общини, ВиК 

Дружества

2 984 596,58 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ029 

BG1G00000TJ046

Годеч 4 928 Общини, ВиК 

Дружества

14 402 732,12 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1NV200R1001 Годеч 4 928 Общини, ВиК 

Дружества

3 915 571,66 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL007 

BG1G0000QPL024

Гулянци 2 990 Общини, ВиК 

Дружества

14 758 693,18 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL007 

BG1G0000QPL024

Гулянци 2 990 Общини, ВиК 

Дружества

3 011 978,20 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000K1b041 Две могили 3 968 Общини, ВиК 

Дружества

19 591 549,11 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000K1b041 Две могили 3 968 Общини, ВиК 

Дружества

3 573 301,41 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK045 Дебелец 3 893 Общини, ВиК 

Дружества

19 221 897,24 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000TJK045 Дебелец 3 893 Общини, ВиК 

Дружества

3 545 919,79 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000N1049 Добрич 147 389 държавен 

бюджет/общинс

ки 

бюджет/ЕСИФ/ч

астни 

инвестиции

22 933 245,87 неосигурено 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL018 

BG1G0000QPL024 

BG1G00N1BP0036

Долна Митрополия 2 900 Общини, ВиК 

Дружества

20 966 497,60 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL018 

BG1G0000QPL024 

BG1G00N1BP0036

Долна Митрополия 2 900 Общини, ВиК 

Дружества

4 302 826,00 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL020 

BG1G0000TJK045

Долна Оряховица 2 937 Общини, ВиК 

Дружества

5 175 126,18 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL018 

BG1G0000QPL024 

BG1G00N1BP0036

Долни Дъбник 4 243 Общини, ВиК 

Дружества

20 946 939,30 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL018 

BG1G0000QPL024 

BG1G00N1BP0036

Долни Дъбник 4 243 Общини, ВиК 

Дружества

3 696 518,70 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL020 

BG1G0000TJK045

Драганово 4 899 Общини, ВиК 

Дружества

24 191 661,27 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL020 

BG1G0000TJK045

Драганово 4 899 Общини, ВиК 

Дружества

3 915 571,66 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ029 

BG1G00000K2038 

BG1G00000TJ046

Драгоман 3 429 Общини, ВиК 

Дружества

520 250,78 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1NV200R1001 Драгоман 3 429 Общини, ВиК 

Дружества

3 299 485,21 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK045 Дряново 7 101 Общини, ВиК 

Дружества

9 665 711,86 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1YN800R1016 Дряново 7 101 Общини, ВиК 

Дружества

4 572 730,54 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000K1b041 Дулово, Черник 8 721 Общини, ВиК 

Дружества

22 849 961,89 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1DJ109R1017 Дулово, Черник 8 721 Общини, ВиК 

Дружества

4 737 020,26 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL002 

BG1G00N1BP0036

Дунавци 2 022 Общини, ВиК 

Дружества

9 980 600,49 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL002 

BG1G00N1BP0036

Дунавци 2 022 Общини, ВиК 

Дружества

2 409 582,56 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000K1b041 Дянково 2 615 Общини, ВиК 

Дружества

12 910 433,83 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000K1b041 Дянково 2 615 Общини, ВиК 

Дружества

2 820 306,86 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK045 Елена 6 746 Общини, ВиК 

Дружества

6 804 332,57 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1YN600R1021 Елена 6 746 Общини, ВиК 

Дружества

4 504 276,49 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 Елин Пелин град, 

Елин Пелин село

10 474 Общини, ВиК 

Дружества

3 436 393,31 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1IS600R1416 Елин Пелин град, 

Елин Пелин село

10 474 Общини, ВиК 

Дружества

479 178,35 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000K1b041 Завет 2 858 Общини, ВиК 

Дружества

14 115 225,11 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000K1b041 Завет 2 858 Общини, ВиК 

Дружества

2 957 214,96 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK045 Златарица 2 105 Общини, ВиК 

Дружества

10 391 324,79 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000TJK045 Златарица 2 105 Общини, ВиК 

Дружества

2 478 036,61 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL017 

BG1G0000QPL024 

BG1G00N1BP0036

Искър 2 992 Общини, ВиК 

Дружества

11 158 010,15 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1IS135R1026 Искър 2 992 Общини, ВиК 

Дружества

3 025 669,01 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G000K1HB050 Исперих 12 337 Общини, ВиК 

Дружества

1 355 390,19 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 Казичене 4 737 Общини, ВиК 

Дружества

23 383 903,48 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G00000NQ030 Казичене 4 737 Общини, ВиК 

Дружества

3 860 808,42 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000N1035 Калипетрово 3 973 Общини, ВиК 

Дружества

3 573 301,41 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1DU000R001 Калипетрово 3 973 Общини, ВиК 

Дружества

0,00 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 кв. Кремиковци и 

кв. Сеславци

4 329 Общини, ВиК 

Дружества

15 484 306,11 ЕСИФ/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK045 Килифарево 2 159 Общини, ВиК 

Дружества

6 311 463,41 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1YN800R1033 Килифарево 2 159 Общини, ВиК 

Дружества

2 519 109,04 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QPL023 Кнежа 10 500 Общини, ВиК 

Дружества

14 512 258,60 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL005 

BG1G0000QPL023

Козлодуй 18 000 Общини, ВиК 

Дружества

1 177 409,66 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL017 Койнаре 3 403 Общини, ВиК 

Дружества

16 798 623,87 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL017 Койнаре 3 403 Общини, ВиК 

Дружества

3 272 103,59 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 Костинброд 13 020 Общини, ВиК 

Дружества

10 843 121,52 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL015 

BG1G00N1BP0036 

BG1G0000TJK044

Криводол 2 780 Общини, ВиК 

Дружества

13 731 882,43 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL015 

BG1G00N1BP0036 

BG1G0000TJK044

Криводол 2 780 Общини, ВиК 

Дружества

2 916 142,53 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00N1BP0036 Кула 2 821 Общини, ВиК 

Дружества

8 104 959,52 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1WO300R1007 Кула 2 821 Общини, ВиК 

Дружества

2 943 524,15 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL019 

BG1G0000QPL025

Левски 11 320 Общини, ВиК 

Дружества

739 303,74 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1OS130R1115 Левски 11 320 Общини, ВиК 

Дружества

5 024 527,27 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL019 Летница 4 420 Общини, ВиК 

Дружества

670 849,69 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1OS700R1011 Летница 4 420 Общини, ВиК 

Дружества

3 764 972,75 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 

BG1G00000K2038

Лозен 6 250 Общини, ВиК 

Дружества

30 859 085,74 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G00000NQ030 

BG1G00000K2038

Лозен 6 250 Общини, ВиК 

Дружества

4 381 059,20 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL013 

BG1G0000QPL023 

BG1G00000N2034

Лом, Замфир 18 042 Общини, ВиК 

Дружества

21 741 006,28 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1DU000R001 Лом, Замфир 18 042 Общини, ВиК 

Дружества

7 037 076,34 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL017 

BG1G0000K2S037

Луковит 11 244 Общини, ВиК 

Дружества

10 350 252,36 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL010 

BG1G00000N1035

Мартен 5 671 Общини, ВиК 

Дружества

27 997 706,45 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL010 

BG1G00000N1035

Мартен 5 671 Общини, ВиК 

Дружества

4 203 078,67 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL015 

BG1G0000QAL016 

BG1G0000QPL023 

BG1G00000N2034 

BG1G00N1BP0036

Мизия 4 662 Общини, ВиК 

Дружества

23 014 251,61 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL015 

BG1G0000QAL016 

BG1G0000QPL023 

BG1G00000N2034 

BG1G00N1BP0036

Мизия 4 662 Общини, ВиК 

Дружества

3 847 117,61 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 Негован 2 596 Общини, ВиК 

Дружества

12 814 598,16 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G00000NQ030 Негован 2 596 Общини, ВиК 

Дружества

2 820 306,86 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000N1035 

BG1G0000K1b041

Николово 3 483 Общини, ВиК 

Дружества

17 195 657,36 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G00000N1035 

BG1G0000K1b041

Николово 3 483 Общини, ВиК 

Дружества

3 326 866,83 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QPL026 

BG1G0000K2M047

Никопол 3 060 Общини, ВиК 

Дружества

14 799 765,61 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QPL026 

BG1G0000K2M047

Никопол 3 060 Общини, ВиК 

Дружества

3 066 741,44 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 

BG1G00000TJ046

Нови Искър 14 541 Общини, ВиК 

Дружества

7 324 583,35 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 Нови хан 2 592 Общини, ВиК 

Дружества

8 885 335,69 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1IS600R1416 Нови хан 2 592 Общини, ВиК 

Дружества

2 806 616,05 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK045 Омуртаг 8 822 Общини, ВиК 

Дружества

3 559 610,60 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1YN600L1024 Омуртаг 8 822 Общини, ВиК 

Дружества

4 737 020,26 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G000K1HB050 Опака 2 630 Общини, ВиК 

Дружества

7 680 544,41 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1RL200R1007 Опака 2 630 Общини, ВиК 

Дружества

2 833 997,67 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QPL023 

BG1G00000N2034 

BG1G00N1BP0036

Оряхово 4 592 Общини, ВиК 

Дружества

8 556 756,25 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1DU000R001 Оряхово 4 592 Общини, ВиК 

Дружества

3 819 735,99 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 

BG1G00000K2038

Панчарево 3 247 Общини, ВиК 

Дружества

16 031 938,51 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G00000NQ030 

BG1G00000K2038

Панчарево 3 247 Общини, ВиК 

Дружества

3 189 958,73 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 Петърч 2 076 Общини, ВиК 

Дружества

2 409 582,56 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1IS400R012 Петърч 2 076 Общини, ВиК 

Дружества

2 450 654,99 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL018 

BG1G0000QPL025 

BG1G0000K2M047

Плевен 111 507 Общини, ВиК 

Дружества

8 292 719,20 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

7.Изграждане на 3-то стъпало на 

ПСОВ за отстраняване на азот и 

фосфор

UW_2_7 основна SW BG1VT100R009 Плевен 111 507 Общини, ВиК 

Дружества

3 481 377,40 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL020 

BG1G0000QPL026

Полски Тръмбеш 4 226 Общини, ВиК 

Дружества

2 984 596,58 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1YN300R026 Полски Тръмбеш 4 226 Общини, ВиК 

Дружества

3 682 827,89 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000J3K051 Попово 19 924 Общини, ВиК 

Дружества

1 314 317,76 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

7.Изграждане на 3-то стъпало на 

ПСОВ за отстраняване на азот и 

фосфор

UW_2_7 основна SW BG1RL200R1007 Попово 19 924 Общини, ВиК 

Дружества

752 994,55 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ028 

BG1G0000TJK045

Правец 5 025 Общини, ВиК 

Дружества

3 285 794,40 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1IS200R1143 Правец 5 025 Общини, ВиК 

Дружества

3 942 953,28 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1YN700R1017 Първомайци 3 171 Общини, ВиК 

Дружества

3 135 195,49 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL021 

BG1G000K1HB050

Разград 78 300 Общини, ВиК 

Дружества

8 566 535,40 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

7.Изграждане на 3-то стъпало на 

ПСОВ за отстраняване на азот и 

фосфор

UW_2_7 основна SW BG1RL900R1012 Разград 78 300 Общини, ВиК 

Дружества

1 861 950,16 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL021 

BG1G0000K1b041

Раковски 2 122 Общини, ВиК 

Дружества

10 473 469,65 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL021 

BG1G0000K1b041

Раковски 2 122 Общини, ВиК 

Дружества

2 491 727,42 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL017 

BG1G0000TJK045

Роман 2 591 Общини, ВиК 

Дружества

9 008 552,98 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1IS200R1023 

BG1IS135R1126

Роман 2 591 Общини, ВиК 

Дружества

2 806 616,05 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL010 

BG1G00000N1035 

BG1G0000K1b041

Русе 213 300 Общини, ВиК 

Дружества

3 504 847,36 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 Световрачане 2 357 Общини, ВиК 

Дружества

11 637 188,50 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G00000NQ030 Световрачане 2 357 Общини, ВиК 

Дружества

2 656 017,14 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000TJ046 Своге без кв. 

спирка Желен, без 

Орлин

7 542 Общини, ВиК 

Дружества

14 443 804,55 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1IS135R1326 Своге без кв. 

спирка Желен, без 

Орлин

7 542 Общини, ВиК 

Дружества

4 627 493,78 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL022 

BG1G0000TJK045

Севлиево 23 416 Общини, ВиК 

Дружества

1 533 370,72 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QPL023 Селановци 3 197 Общини, ВиК 

Дружества

15 785 503,93 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QPL023 Селановци 3 197 Общини, ВиК 

Дружества

3 148 886,30 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1DU000R001 Силистра 46 969 Общини, ВиК 

Дружества

0,00 ЕСИФ/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QPL025 Славяново 3 701 Общини, ВиК 

Дружества

18 277 231,35 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QPL025 Славяново 3 701 Общини, ВиК 

Дружества

3 450 084,12 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1IS400R012 Сливница 7 329 Общини, ВиК 

Дружества

4 600 112,16 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL010 Сливо поле 2 904 Общини, ВиК 

Дружества

14 334 278,07 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL010 Сливо поле 2 904 Общини, ВиК 

Дружества

2 984 596,58 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000K1b041 Смирненски 2 056 Общини, ВиК 

Дружества

10 144 890,21 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000K1b041 Смирненски 2 056 Общини, ВиК 

Дружества

2 436 964,18 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 

BG1G00000K2038

София (Банкя, 

Иваняне, София 

без

Кремиковци и 

Сеславци)

2 037 000 Общини, ВиК 

Дружества

139 440 899,85 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1YN600R1025 Стражица 6 571 Общини, ВиК 

Дружества

4 463 204,06 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1DJ900R1008 Тервел 10 897 Общини, ВиК 

Дружества

4 607 625,00 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK045 Тетевен 9 828 Общини, ВиК 

Дружества

29 709 057,70 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1VT900R1001 Тетевен 9 828 Общини, ВиК 

Дружества

4 737 020,26 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000K1b041 Тетово 2 342 Общини, ВиК 

Дружества

11 568 734,45 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000K1b041 Тетово 2 342 Общини, ВиК 

Дружества

2 656 017,14 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G000K1HB050 Тодор Икономово 2 970 Общини, ВиК 

Дружества

14 662 857,51 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G000K1HB050 Тодор Икономово 2 970 Общини, ВиК 

Дружества

3 011 978,20 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK045 Троян 37 511 Общини, ВиК 

Дружества

4 928 691,60 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ028 

BG1G0000TJK045

Трудовец 3 115 Общини, ВиК 

Дружества

0,00 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000K2038 Трън 2 350 Общини, ВиК 

Дружества

1 013 119,94 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1ER100R001 Трън 2 350 Общини, ВиК 

Дружества

2 656 017,14 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL018 

BG1G0000QPL024

Тръстеник 4 123 Общини, ВиК 

Дружества

29 083 192,10 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1VT100R009 Тръстеник 4 123 Общини, ВиК 

Дружества

5 202 507,80 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK045 Трявна 10 425 Общини, ВиК 

Дружества

2 505 418,23 ОПОС и ВиК 7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL010 

BG1G00000N1035

Тутракан 15 580 Общини, ВиК 

Дружества

8 284 504,71 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1DU000R001 Тутракан 15 580 Общини, ВиК 

Дружества

6 825 846,70 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL016 

BG1G0000QPL023

Търнава 2 194 Общини, ВиК 

Дружества

10 281 798,31 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1OG200R1413 Търнава 2 194 Общини, ВиК 

Дружества

2 546 490,66 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000K2S037 Угърчин 3 994 Общини, ВиК 

Дружества

15 292 634,77 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна SW BG1VT600R006 Угърчин 3 994 Общини, ВиК 

Дружества

3 586 992,22 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000K1b041 Цар Калоян 3 455 Общини, ВиК 

Дружества

17 058 749,26 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000K1b041 Цар Калоян 3 455 Общини, ВиК 

Дружества

3 313 176,02 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000NQ030 Чепинци 2 944 Общини, ВиК 

Дружества

14 539 640,22 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G00000NQ030 Чепинци 2 944 Общини, ВиК 

Дружества

2 998 287,39 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G00000N1035 

BG1G0000K1b041

Щръклево 2 197 Общини, ВиК 

Дружества

10 843 121,52 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G00000N1035 

BG1G0000K1b041

Щръклево 2 197 Общини, ВиК 

Дружества

2 546 490,66 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000TJK045 Ябланица 4 876 Общини, ВиК 

Дружества

1 971 476,64 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000QAL018 Ясен 2 297 Общини, ВиК 

Дружества

16 194 272,40 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

UW_2_5 основна GW BG1G0000QAL018 Ясен 2 297 Общини, ВиК 

Дружества

3 735 635,30 ОПОС и общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW BG1G0000K1b041 

BG1G000K1HB050

Ясеновец 2 369 Общини, ВиК 

Дружества

11 691 951,74 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

5. Изпълнение на проекти за 

изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

система вкл.ГПСОВ, определени за 

конкретните агломерации с над 2000 е 

ж., съгласно приложение № 2 към 

Националния каталог от мерки

UW_2_5 основна GW BG1G0000K1b041 

BG1G000K1HB050

Ясеновец 2 369 Общини, ВиК 

Дружества

2 669 707,95 държавен 

бюджет/общински 

бюджет

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

UW_2 населени 

места

1 Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 

канализационна мрежа за 

агломерации с над 2 000 е.ж.

Градски 

отпадъчни води

Осигуряване на събиране, 

отвеждане и пречистване  

на отпадъчни води на 

населените места

4. Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4 основна GW всички ПВТ ДРБУ над 2 000 Общини, ВиК 

Дружества

съгл. проект Общини, ВиК 

Дружества

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

6. Осигуряване на отвеждане и  

подходящо пречистване на отпадъчни 

води от населени места с под 2000 е.ж., 

вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води от 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.

UW_2_6 допълваща SW BG1OS700R1011  Крушуна под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

2.Изпълнение на проекти за 

изграждане, доизграждане, 

реконструкция или модернизация на 

канализационна система за 

агломерации с под 2000 е.ж, вкл. 

доизграждане на канализация когато 

има изградена ПСОВ или осигуряване 

на подходящо пречистване (чрез 

изграждане на ПСОВ или отвеждане 

към друга ПСОВ), когато има 

изградена канализация

UW_2_2 допълваща GW BG1G0000TJK044 Раковица под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

6. Осигуряване на отвеждане и  

подходящо пречистване на отпадъчни 

води от населени места с под 2000 е.ж., 

вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води от 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.

UW_2_6 допълваща SW BG1YN307R1027  Петко Каравелово под 2000 община/ВиК 

оператор

1 500 000,00 Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

2.Изпълнение на проекти за 

изграждане, доизграждане, 

реконструкция или модернизация на 

канализационна система за 

агломерации с под 2000 е.ж, вкл. 

доизграждане на канализация когато 

има изградена ПСОВ или осигуряване 

на подходящо пречистване (чрез 

изграждане на ПСОВ или отвеждане 

към друга ПСОВ), когато има 

изградена канализация

UW_2_2 допълваща GW BG1G0000TJK044  Сушица под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

6. Осигуряване на отвеждане и  

подходящо пречистване на отпадъчни 

води от населени места с под 2000 е.ж., 

вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води от 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.

UW_2_6 допълваща SW BG1RL900R1012 Гецово под 2000 община/ВиК 

оператор

7 185 988,00 Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

6. Осигуряване на отвеждане и  

подходящо пречистване на отпадъчни 

води от населени места с под 2000 е.ж., 

вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води от 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.

UW_2_6 допълваща SW BG1RL900R1012 Стражец под 2000 община/ВиК 

оператор

3 143 676,00 Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

6. Осигуряване на отвеждане и  

подходящо пречистване на отпадъчни 

води от населени места с под 2000 е.ж., 

вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води от 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.

UW_2_6 допълваща SW BG1VT900R1001 Рибарица под 2000 община/ВиК 

оператор

300 000,00 Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

6. Осигуряване на отвеждане и  

подходящо пречистване на отпадъчни 

води от населени места с под 2000 е.ж., 

вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води от 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.

UW_2_6 допълваща SW BG1IS600R1015  Габра под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

6. Осигуряване на отвеждане и  

подходящо пречистване на отпадъчни 

води от населени места с под 2000 е.ж., 

вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води от 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.

UW_2_6 допълваща SW BG1IS600R1015 Доганово под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

6. Осигуряване на отвеждане и  

подходящо пречистване на отпадъчни 

води от населени места с под 2000 е.ж., 

вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води от 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.

UW_2_6 допълваща SW BG1IS600R1215  Горна Малина под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

2.Изпълнение на проекти за 

изграждане, доизграждане, 

реконструкция или модернизация на 

канализационна система за 

агломерации с под 2000 е.ж, вкл. 

доизграждане на канализация когато 

има изградена ПСОВ или осигуряване 

на подходящо пречистване (чрез 

изграждане на ПСОВ или отвеждане 

към друга ПСОВ), когато има 

изградена канализация

UW_2_2 допълваща GW BG1G0000K2S037  Петревене под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

2.Изпълнение на проекти за 

изграждане, доизграждане, 

реконструкция или модернизация на 

канализационна система за 

агломерации с под 2000 е.ж, вкл. 

доизграждане на канализация когато 

има изградена ПСОВ или осигуряване 

на подходящо пречистване (чрез 

изграждане на ПСОВ или отвеждане 

към друга ПСОВ), когато има 

изградена канализация

UW_2_2 допълваща GW BG1G0000K2S037 Румянцево под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

2.Изпълнение на проекти за 

изграждане, доизграждане, 

реконструкция или модернизация на 

канализационна система за 

агломерации с под 2000 е.ж, вкл. 

доизграждане на канализация когато 

има изградена ПСОВ или осигуряване 

на подходящо пречистване (чрез 

изграждане на ПСОВ или отвеждане 

към друга ПСОВ), когато има 

изградена канализация

UW_2_2 допълваща GW BG1G0000QAL018  Торос под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

2.Изпълнение на проекти за 

изграждане, доизграждане, 

реконструкция или модернизация на 

канализационна система за 

агломерации с под 2000 е.ж, вкл. 

доизграждане на канализация когато 

има изградена ПСОВ или осигуряване 

на подходящо пречистване (чрез 

изграждане на ПСОВ или отвеждане 

към друга ПСОВ), когато има 

изградена канализация

UW_2_2 допълваща GW BG1G00000N1035 Ситово под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

6. Осигуряване на отвеждане и  

подходящо пречистване на отпадъчни 

води от населени места с под 2000 е.ж., 

вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води от 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.

UW_2_6 допълваща SW BG1VT789R1005 Градежница под 2000 община/ВиК 

оператор

300 000,00 Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

6. Осигуряване на отвеждане и  

подходящо пречистване на отпадъчни 

води от населени места с под 2000 е.ж., 

вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води от 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.

UW_2_6 допълваща GW BG1OG307R1313 Български извор под 2000 община/ВиК 

оператор

300 000,00 Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

2.Изпълнение на проекти за 

изграждане, доизграждане, 

реконструкция или модернизация на 

канализационна система за 

агломерации с под 2000 е.ж, вкл. 

доизграждане на канализация когато 

има изградена ПСОВ или осигуряване 

на подходящо пречистване (чрез 

изграждане на ПСОВ или отвеждане 

към друга ПСОВ), когато има 

изградена канализация

UW_2_2 допълваща GW BG1G0000TJK045 Шипково под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

6. Осигуряване на отвеждане и  

подходящо пречистване на отпадъчни 

води от населени места с под 2000 е.ж., 

вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води от 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.

UW_2_6 допълваща SW BG1OS400R010 Горско Сливово под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

6. Осигуряване на отвеждане и  

подходящо пречистване на отпадъчни 

води от населени места с под 2000 е.ж., 

вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води от 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.

UW_2_6 допълваща SW BG1YN600R1034 Кесарево под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

6. Осигуряване на отвеждане и  

подходящо пречистване на отпадъчни 

води от населени места с под 2000 е.ж., 

вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води от 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.

UW_2_6 допълваща SW BG1RL200R003 Камен под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

2.Изпълнение на проекти за 

изграждане, доизграждане, 

реконструкция или модернизация на 

канализационна система за 

агломерации с под 2000 е.ж, вкл. 

доизграждане на канализация когато 

има изградена ПСОВ или осигуряване 

на подходящо пречистване (чрез 

изграждане на ПСОВ или отвеждане 

към друга ПСОВ), когато има 

изградена канализация

UW_2_2 допълваща GW всички ПВТ ДРБУ под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

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

6. Осигуряване на отвеждане и  

подходящо пречистване на отпадъчни 

води от населени места с под 2000 е.ж., 

вкл. изграждане на подходяща 

канализационна система; ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ)

Изграждане на влажна зона за 

пречистване на отпадъчните води от 

агломерации с по-малко от 2 000 е.ж.

UW_2_6 допълваща SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ под 2000 община/ВиК 

оператор

съгл. одобрен проект Общински 

бюджет/ПРСР

7.2.2 Програма от мерки за 

изграждане/доизграждане на канализационни 

системи за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води от населените места

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QAL018 Плевен-землището 

на с.Буковлък

1 Община 11 156 801,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QAL018 Долна Митрополия-

местността 

Вълбака

1 Община 1 049 337,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QAL020 Павликени 1 Община 1 327 400,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QAL020 Полски Тръмбеш 1 Община 1 589 763,99 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QAL020 Стражица 1 Община 500 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QAL008 Белене-землището 

на 

гр.Белене,местност 

Каракашева могила

1 Община 252 928,71 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QAL017 Червен бряг - 

землището на 

гр.Червен 

бряг,местност 

Золна биволица

1 Община 1637654,85 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QAL017 Луковит-

землището на 

гр.Луковит, 

местността Голия 

връх

1 Община 895 944,84 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QAL017 Роман 1 Община 200 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QAL017 Искър-землището 

на гр.Искър, 

местността Край 

село

1 Община 1 000 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QPL025 Пордим-местност 

Отсреща

1 Община 898 550,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QPL025 Левски-землището 

на гр.Левски, 

местността 

Арабаджица

1 Община 706 026,33 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G00000NQ029 Драгоман 1 Община 1 225 076,28 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G00000NQ030 Божурище 1 Община 1 189 623,13 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G00000NQ030 Костинброд 1 Община 70 723,08 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G00000NQ030 Сливница 1 Община 1 600 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G00N1BP0036 Ружинци 1 Община 100 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G00N1BP0036 Кула 1 Община 452 700,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G00N1BP0036 Димово 1 Община 164 750,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G00000K2038 Трън 1 Община 568 793,56 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000K1B041 Две могили 2 Община 750 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QAL008 Белене-землището 

на 

гр.Белене,местност 

Каракашева могила

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QAL008 Белене-землището 

на 

гр.Белене,местност 

Каракашева могила

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000TJK044 Белоградчик 1 Община 800 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000TJK044 Чупрене 1 Община 100 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QAL020 Горна Оряховица 1 Община 5 500 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000TJK045 Велико Търново 1 Община 2 253 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000TJK045 Ябланица-местност 

Зейков рът

1 Община 943 774,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000TJK045 Тетевен,землището 

на с.Гложене, 

местност Байнов 

поток

1 Община 1 101 059,98 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G00000NQ031 Самоков 1 Община 2 150 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000K2M047 Никопол-

землището на 

с.Драгаш, 

местността Карач 

дере

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000K2M047 Никопол-

землището на 

с.Драгаш, 

местността Карач 

дере

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G000K1HB050 Тервел 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G000K1HB050 Тервел 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G000000N049 Крушари 2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G000000N049 Крушари 2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000TJK045 Трявна 1 Община 875 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000TJK045 Елена 1 Община 453 450,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000TJK045 Златарица 1 Община 129 950,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000TJK045 Етрополе 1 Община 1 528 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000K2M047 Никопол-

землището на 

с.Драгаш, 

местността Карач 

дере

1 Община 264 033,78 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G000K1HB050 Тервел 1 Община 1 670 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G000000N049 Крушари 2 Община 800 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G000K1HB050 Вълчидол 1 Община 1 910 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G000K1HB050 Бяла 1 Община 677 300,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G000K1HB050 Опака 1 Община 250 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G00000QAL007 Гулянци-

местността Беглика

1 Община 994 750,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QPL026 Свищов 1 Община 3 920 864,29 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G000000N049 Генерал Тошево 1 Община 2 700 000,00 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QAL017 Червен бряг - 

землището на 

гр.Червен 

бряг,местност 

Золна биволица

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QAL017 Червен бряг - 

землището на 

гр.Червен 

бряг,местност 

Золна биволица

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QAL017 Луковит-

землището на 

гр.Луковит, 

местността Голия 

връх

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QAL017 Луковит-

землището на 

гр.Луковит, 

местността Голия 

връх

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QAL017 Роман 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QAL017 Роман 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QAL017 Искър-землището 

на гр.Искър, 

местността Край 

село

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QAL017 Искър-землището 

на гр.Искър, 

местността Край 

село

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QAL018 Плевен-землището 

на с.Буковлък

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QAL018 Плевен-землището 

на с.Буковлък

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QAL018 Долна Митрополия-

местността 

Вълбака

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QAL018 Долна Митрополия-

местността 

Вълбака

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QAL020 Павликени 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QAL020 Павликени 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QAL020 Горна Оряховица 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QAL020 Горна Оряховица 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QAL020 Полски Тръмбеш 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QAL020 Полски Тръмбеш 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QAL020 Стражица 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QAL020 Стражица 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QPL025 Пордим-местност 

Отсреща

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QPL025 Пордим-местност 

отсреща

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QPL025 Левски-землището 

на гр.Левски, 

местността 

Арабаджица

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QPL025 Левски-землището 

на гр.Левски, 

местността 

Арабаджица

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G00000NQ029 Драгоман 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G00000NQ029 Драгоман 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G00000NQ031 Самоков 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G00000NQ031 Самоков 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G00N1BP0036 Димово 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G00N1BP0036 Димово 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G00N1BP0036 Кула 2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G00N1BP0036 Кула 2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G00000K2038 Трън 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G00000K2038 Трън 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000K1B041 Две могили 2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000K1B041 Две могили 2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000TJK045 Елена 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000TJK045 Елена 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000TJK045 Златарица 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000TJK045 Златарица 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000TJK045 Етрополе 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000TJK045 Етрополе 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G000K1HB050 Вълчидол 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G000K1HB050 Вълчидол 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G000K1HB050 Бяла 2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G000K1HB050 Бяла 2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QPL026 Свищов 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QPL026 Свищов 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G000000N049 Генерал Тошево 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G000000N049 Генерал Тошево 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

1. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на депа на 

опасни отпадъци и осигуряване на 

информация за натиска върху водите

DP_6_1

основна

GW BG1G00000QP027 Враца, "Камибо" 

ЕООД

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо частни инвестиции 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G000000N049 Русе, "Захар Био" 

АД  Русе - Депо за 

производствени 

отпадъци

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо частни инвестиции 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване

Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QAL005 Козлодуй, 

действащо депо за 

неопасни (битови, 

производствени и 

строителни) 

отпадъци на 

АЕЦ”Козлодуй” - 

площадка на АЕЦ

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо частни инвестиции 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

1. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на депа на 

опасни отпадъци и осигуряване на 

информация за натиска върху водите

DP_6_1

основна

GW BG1G0000TJK045 „Елисейна“ ЕАД, 

с.Елисейна, 

обл.Враца

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо частни инвестиции 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

1. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на депа на 

опасни отпадъци и осигуряване на 

информация за натиска върху водите

DP_6_1

основна

GW BG1G000K1HB050 Разград, "Диамант" 

Депо за 

производствени 

отпадъци

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо частни инвестиции 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

1. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на депа на 

опасни отпадъци и осигуряване на 

информация за натиска върху водите

DP_6_1

основна

GW BG1G000000N049 Русе, "ПЧМВ" АД, 

гр.- Варна- Депо за 

производствени 

отпадъци

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо частни инвестиции 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

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 

2. Закриване и рекултивация на депа за 

производствени отпадъци

DP_2_2

основна

GW BG1G0000TJK045 „Елисейна“ ЕАД, 

с.Елисейна, 

обл.Враца

1 "Екомедет" 

ЕООД, в 

изпълнение е 

договор с 

фирма„БЛАГИЕ

85 201,58 държавен бюджет 

(Мин. на 

икономиката)

7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

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 

2. Закриване и рекултивация на депа за 

производствени отпадъци

DP_2_2

основна

GW BG1G000K1HB050 Разград, "Диамант" 

Депо за 

производствени 

отпадъци

1 Предприятие - 

"Диамант" АД

съгласно  проект частни инвестиции 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

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 

2. Закриване и рекултивация на депа за 

производствени отпадъци

DP_2_2

основна

GW BG1G00000QP027 Враца, "Камибо" 

ЕООД

1 Предприятие -  

"Камибо" ЕООД

съгласно  проект частни инвестиции 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

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

2. Подобряване експлоатация и 

стопанисване на сгуроотвал 

DP_4_2

допълваща

GW BG1G0000QAL008 “ТЕЦ Свилоза” АД 

- гр.Свищов

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

частни инвестиции 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

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

2. Подобряване експлоатация и 

стопанисване на сгуроотвал 

DP_4_2

допълваща

GW BG1G0000QAL020 “Захарни заводи” 

АД, гр. Горна 

Оряховица, обл. 

Велико Търново

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

частни инвестиции 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

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

2. Подобряване експлоатация и 

стопанисване на сгуроотвал 

DP_4_2

допълваща

GW BG1G0000QAL002 "Видахим" АД 

гр.Видин

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

частни инвестиции 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

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

2. Подобряване експлоатация и 

стопанисване на сгуроотвал 

DP_4_2

допълваща

GW BG1G0000QAL010 "ТОПЛОФИКАЦИ

Я РУСЕ АД"

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

частни инвестиции 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G00000NQ029 Годеч 1 Община 1 737 921,60 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G00000NQ029 Годеч 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G00000NQ029 Годеч 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G00000QAL007 Гулянци-

местността Беглика

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G00000QAL007 Гулянци-

местността Беглика

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

1.Изпълнение на проекти за закриване 

на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания, съгласно 

приложение 3 към Националния 

каталог от мерки

DP_14_1

основна

GW BG1G0000QPL024 Долни Дъбник-

местност Погледец

1 Община 779 473,20 ПУДООС 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000QPL024 Долни Дъбник-

местност Погледец

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000QPL024 Долни Дъбник-

местност Погледец

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G000K1HB050 Опака 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000TJK045 Велико Търново 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000TJK044 Белоградчик 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G00N1BP0036 Ружинци 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000TJK044 Чупрене 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G00000NQ030 Божурище 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G00000NQ030 Костинброд 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000TJK045 Тетевен,землището 

на с.Гложене, 

местност Байнов 

поток

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000TJK045 Ябланица-местност 

Зейков рът

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G0000TJK045 Трявна 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване
Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

3. Изпълнение на собствен мониторинг 

на повърхностните, подземните и 

отпадъчните води в района на 

общинските депа за битови отпадъци и 

осигуряване на информация за натиска 

върху водите

DP_6_3

основна

GW BG1G00000NQ030 Сливница 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G000K1HB050 Опака 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000TJK045 Велико Търново 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000TJK044 Белоградчик 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G00N1BP0036 Ружинци 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000TJK044 Чупрене 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000TJK045 Трявна 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G00000NQ030 Божурище 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G00000NQ030 Костинброд 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G00000NQ030 Сливница 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000TJK045 Тетевен,землището 

на с.Гложене, 

местност Байнов 

поток

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_6 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг на 

повърхностни, подземни 

води и отпадъчни води в 

района на депа за отпадъци

2. Изпълнение на програма за собствен 

мониторинг на повърхностни, 

подземни води и отпадъчни води в 

района на депа за неопасни отпадъци

DP_6_2

основна

GW BG1G0000TJK045 Ябланица-местност 

Зейков рът

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

Неприложимо Общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

2. Депониране на битови отпадъци в 

съответствие с изискванията за 

третиране на отпадъци

DP_14_2

основна

SW/GW всички ВТ ДРБУ неприложимо Община неприложимо общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

3.Изграждае на РСО DP_14_3

основна

SW/GW всички ВТ ДРБУ неприложимо Община съгласно проект общински бюджет/ 

държавен бюджет/ 

ЕСИФ

7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

4. Преустановяване на експлоатацията 

на нерегламентирани сметища, които 

са причина за влошаване на 

състоянието на водите

DP_14_4

основна

SW/GW всички ВТ ДРБУ неприложимо Община неприложимо общински бюджет 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

5. Рекултивация на терени, замърсени 

от битови отпадъци

DP_14_5

основна

SW/GW всички ВТ ДРБУ неприложимо Община съгласно проект общински бюджет/ 

държавен бюджет/ 

ЕСИФ

7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

DP_14 урбанизация 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на дифузното  

замърсяване от отпадъци 

от населени места

6. Закриване и рекултивация на депо за 

неопасни отпадъци

DP_14_6

основна

SW/GW всички ВТ ДРБУ неприложимо Община съгласно проект общински бюджет/ 

държавен бюджет/ 

ЕСИФ

7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

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 

3. Депониране на производствени 

отпадъци в съответствие с 

изискванията за третиране на отпадъци 

DP_2_3

основна

SW/GW всички ВТ ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

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 

5. Изграждане на депо за опасни 

отпадъци 

DP_2_5

основна

SW/GW всички ВТ ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

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 населени места

1. Събиране и картиране на 

информация за нерегламентирани 

сметища и зауствания в общините

DP_9_1

основна

SW/GW всички ВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/ИАОС неприложимо ДБ 7.2.3 Програма от мерки за закриване на 

депа, които не отговарят на екологичните 

изисквания, вкл. мониторинг и контрол

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW  BG10G307R1013 ВЕЦ Ралица 1 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

22500-27500 лв./бр. частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW  BG10G307R1013 ВЕЦ Ралица 2 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

22500-27500 лв./бр. частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW  BG10G307R1013 ВЕЦ Ралица 1 неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW  BG10G307R1013 ВЕЦ Ралица 2 неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW  BG1YN900R1015 ВЕЦ КАЛОМЕН - 

11140113,   ВЕЦ 

ПЕЕВ - 11140031,             

ВЕЦ  ЯНТРА - 

11140121,         

ВЕЦ ЛЕДЕНИК - 

11140049

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1DJ345L1014 яз. Оногур неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1DJ345L1014 яз. Оногур неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1DJ345L1014 яз. Оногур неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1DJ345R1010 включва яз. 

Генерал Киселово

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1DJ345R1010 включва яз. 

Генерал Киселово

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1DJ345R1010 включва яз. 

Генерал Киселово

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1DJ900R1011 включва яз. 

Одринци

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1DJ900R1011 включва яз. 

Одринци

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1DJ900R1011 включва яз. 

Одринци

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
OS_2 ретензия 23 Мерки за естествено задържане 

на води.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Подобряване на 

естественото задържане на 

водата

7. Възстановяване на меандри и ръкави OS_2_7 допълваща SW BG1DU000R001 м. Чернелица -  

общ. Белене, гр. 

Белене

неприложимо МОСВ, 

Общини, 

Области

съгласно проект общински 

бюджет/ЕСИФ 

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1ER100R001 ВЕЦ Ябланица - 

11140080

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1ER100R001 ВЕЦ Ябланица - 

11140080

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1ER100R001 ВЕЦ Ябланица - 

11140080

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1ER100R001 ВЕЦ Ябланица - 

11140080

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS100R1024 ВЕЦ Румянцево - 

100823

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 
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Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
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действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
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Източник на 

финансиране
Програма от мерки

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS100R1024 ВЕЦ Луковит - 

3845

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS100R1024 ВЕЦ Румянцево - 

100823,      ВЕЦ 

Луковит - 3845

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1IS100R1024 ВЕЦ Луковит - 

3845

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_10 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Хидроморфолог

ия
Осигуряване на 

екологичния отток

4.Осигуряване на минимално-

допустимия отток в реките след 

съоръжения за водовземане или 

регулиране на оттока

HY_10_4 допълваща SW BG1IS100R1024 ВЕЦ Румянцево - 

100823,           ВЕЦ 

Луковит - 3845

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1IS100R1024 ВЕЦ Румянцево - 

100823,      ВЕЦ 

Луковит - 3845

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS100R1024 ВЕЦ Румянцево - 

100823,        ВЕЦ 

Луковит - 3845

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
37 520,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS100R1024, 

BG1IS135R1126 - 

Кунино; 

BG1IS200R1023 - ВЕЦ 

Роман

ВЕЦ Румянцево - 

100823, ВЕЦ 

Кунино - 11140042, 

ВЕЦ Роман - 

11140051, ВЕЦ 

Луковит - 3845

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS135R1026 ВЕЦ Бов-Зора 1 - 

11140018 ВЕЦ Бов-

Зора 2 - 11140011

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS135R1026 Чомаковци 1 - 

11140052, ВЕЦ 

Койнаре - 

11140141

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_10 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Хидроморфолог

ия
Осигуряване на 

екологичния отток

4.Осигуряване на минимално-

допустимия отток в реките след 

съоръжения за водовземане или 

регулиране на оттока

HY_10_4 допълваща SW BG1IS135R1026 ВЕЦ Бов-Зора 1 - 

11140018 ВЕЦ Бов-

Зора 2 - 11140011

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_10 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Хидроморфолог

ия
Осигуряване на 

екологичния отток

4.Осигуряване на минимално-

допустимия отток в реките след 

съоръжения за водовземане или 

регулиране на оттока

HY_10_4 допълваща SW BG1IS135R1026 Чомаковци 1 - 

11140052, ВЕЦ 

Койнаре - 

11140141

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1IS135R1026 ВЕЦ Койнаре - 

11140141

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

22500-27500 лв./бр. частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1IS135R1026 ВЕЦ Бов-Зора 1 - 

11140018, ВЕЦ Бов-

Зора 2 - 11140011,  

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS135R1026 ВЕЦ Бов-Зора 1 - 

11140018, ВЕЦ Бов-

Зора 2 - 11140011, 

ВЕЦ Койнаре - 

11140141

3 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
56 280,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS135R1026 ВЕЦ Бов-Зора 1 - 

11140018, ВЕЦ Бов-

Зора 2 - 11140011,  

ВЕЦ Койнаре - 

11140141

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS135R1026 - Бов 

Зора 1 и 2, ВЕЦ 

Койнаре, 

BG1IS135R1126 - ВЕЦ 

Реселец и ВЕЦ 

Чомаковци 1

ВЕЦ Реселец - 

11140052, ВЕЦ Бов-

Зора 1 - 11140018, 

ВЕЦ Бов-Зора 2 - 

11140011, ВЕЦ 

Чомаковци 1 - 

11140052, ВЕЦ 

Койнаре - 

11140141

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS135R1126 ВЕЦ Реселец - 

11140052

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_10 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Хидроморфолог

ия
Осигуряване на 

екологичния отток

4.Осигуряване на минимално-

допустимия отток в реките след 

съоръжения за водовземане или 

регулиране на оттока

HY_10_4 допълваща SW BG1IS135R1126 ВЕЦ Кунино - 

11140042

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_10 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Хидроморфолог

ия
Осигуряване на 

екологичния отток

4.Осигуряване на минимално-

допустимия отток в реките след 

съоръжения за водовземане или 

регулиране на оттока

HY_10_4 допълваща SW BG1IS135R1126 ВЕЦ Реселец - 

11140052

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1IS135R1126 ВЕЦ Чомаковци 1 - 

11140052

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

22500-27500 лв./бр. частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща BG1IS135R1126 ВЕЦ Кунино - 

11140042

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS135R1126 ВЕЦ Чомаковци 1 - 

11140052  ВЕЦ 

Реселец - 11140052

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS135R1126 ВЕЦ Реселец - 

11140052       ВЕЦ 

Чомаковци 1 - 

11140052 

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
37 520,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS135R1126  ВЕЦ Кунино - 

11140042

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS135R1126  ВЕЦ Кунино - 

11140042

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1IS135R1126   ВЕЦ Кунино - 

11140042

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1IS135R1226 8 бр. дънни прага - 

12170277, 1 бр. 

дънен праг - 

12170430

9 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 232 200,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS135R1226 8 бр. дънни прага - 

12170277, 

12170430 - 1 бр. 

дънен праг

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS135R1226 ВЕЦ Надежда - 

101876,        ВЕЦ 

Калето - 100792,             

ВЕЦ Мездра - 

100775,           ВЕЦ 

Царевец - 11140024

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1IS135R1226 ВЕЦ Калето - 

100792, ВЕЦ 

Мездра - 100775, 

ВЕЦ Черепиш - 

11140093 (руслов)

3 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS135R1226 8 бр. дънни прага - 

12170277, 

12170430 - 1 бр. 

дънен праг

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS135R1226, ВЕЦ Надежда - 

101876,    ВЕЦ 

Калето - 100792,        

ВЕЦ Мездра - 

100775,         ВЕЦ 

Царевец - 

11140024, 

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_10 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

екологичния отток

4.Осигуряване на минимално-

допустимия отток в реките след 

съоръжения за водовземане или 

регулиране на оттока

HY_10_4 допълваща SW BG1IS135R1226, ВЕЦ Надежда - 

101876,          ВЕЦ 

Калето - 100792,              

ВЕЦ Мездра - 

100775,            ВЕЦ 

Царевец - 

11140024, 

4 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1IS135R1226, ВЕЦ Надежда - 

101876,         ВЕЦ 

Калето - 100792,             

ВЕЦ Мездра - 

100775,           ВЕЦ 

Царевец - 

11140024, 

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS135R1226, ВЕЦ Надежда - 

101876,         ВЕЦ 

Калето - 100792,             

ВЕЦ Мездра - 

100775,           ВЕЦ 

Царевец - 11140024 

4 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
75 040,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS135R1226, 

BG1IS135R1326 - ВЕЦ 

Поповица

ВЕЦ Надежда - 

101876, ВЕЦ 

Калето - 100792, 

ВЕЦ Мездра - 

100775, ВЕЦ 

Царевец - 

11140024, ВЕЦ 

Поповица - 

11140025

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS135R1326 ВЕЦ Поповица - 

11140025

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_10 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Хидроморфолог

ия
Осигуряване на 

екологичния отток

4.Осигуряване на минимално-

допустимия отток в реките след 

съоръжения за водовземане или 

регулиране на оттока

HY_10_4 допълваща SW BG1IS135R1326 ВЕЦ Поповица - 

11140025

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS135R1326 ВЕЦ Поповица - 

11140025

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS135R1326 ВЕЦ Поповица - 

11140025

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1IS135R1326 ВЕЦ Поповица - 

11140025

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1IS135R1726 2 бр.праг - 

12170071

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 51 600,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS135R1726 2 бр.праг - 

12170071

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS135R1726 2 бр.праг - 

12170071

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_10 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Хидроморфолог

ия
Осигуряване на 

екологичния отток

4.Осигуряване на минимално-

допустимия отток в реките след 

съоръжения за водовземане или 

регулиране на оттока

HY_10_4 допълваща SW BG1IS200R1023 ВЕЦ Роман - 

11140051

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1IS200R1023 ВЕЦ Роман - 

11140051

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS200R1023  ВЕЦ Роман - 

11140051

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща BG1IS200R1023 ВЕЦ Роман - 

11140051

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS200R1023 ВЕЦ Роман - 

11140051

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS200R1142 ВЕЦ Краево - 

11140027

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1IS200R1142 ВЕЦ Краево - 

11140027

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS200R1142 ВЕЦ Краево - 

11140027

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS200R1142 ВЕЦ Краево - 

11140027

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS200R1142 ВЕЦ Рударка - 

11140055

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
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CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS200R1142 ВЕЦ Рударка - 

11140055

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS200R1142 ВЕЦ Рударка - 

11140055

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS200R1142 ВЕЦ Рударка - 

11140055

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1IS200R1143 3 бр праг - 

12170440, 

12170228

3 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 77 400,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS200R1143 3 бр праг - 

12170440, 

12170228

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS200R1143 3 бр праг - 

12170440, 

12170228

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS200R1222, ВЕЦ Рашково - 

11140028, 

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1IS200R1222, ВЕЦ Рашково - 

11140028

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS200R1222, ВЕЦ Рашково - 

11140028

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS200R1222, ВЕЦ Рашково - 

11140028, 

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS200R1222, 

BG1IS200R1142

ВЕЦ Рашково - 

11140028, ВЕЦ 

Краево - 11140027

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1IS200R1243 дънни прага - 

12170327

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 25 800,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS200R1243 дънни прага - 

12170327

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS200R1243 дънни прага - 

12170327

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS200R1333 ВЕЦ Люпян - 

11140020

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS200R1333 ВЕЦ Люпян - 

11140020

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS200R1333 ВЕЦ Люпян - 

11140020

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS200R1333 ВЕЦ Люпян - 

11140020

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS200R1442 ВЕЦ Бебреш - 

11140131

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1IS200R1442 ВЕЦ Бебреш - 

11140131

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS200R1442 ВЕЦ Бебреш - 

11140131

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS200R1442 ВЕЦ Бебреш - 

11140131

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS200R1442 ВЕЦ Бебреш - 

11140131

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS200R1443 ВЕЦ Черешовица - 

11140083, ВЕЦ 

Етрополе - 

11140067, ВЕЦ 

Малък Искър - 

100823

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1IS200R1443 ВЕЦ Черешовица - 

11140083

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS200R1443 ВЕЦ Черешовица - 

11140083, ВЕЦ 

Етрополе - 

11140067, ВЕЦ 

Малък Искър - 

100823

3 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
56 280,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS200R1443 ВЕЦ Черешовица - 

11140083, ВЕЦ 

Етрополе - 

11140067, ВЕЦ 

Малък Искър - 

100823

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS200R1443 ВЕЦ Черешовица - 

11140083, ВЕЦ 

Етрополе - 

11140067, ВЕЦ 

Малък Искър - 

100823

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1IS200R1533 изравнител без 

рибен проход

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1IS400R012 прагове - 12170239, 

12170202,

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 51 600,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS400R012 прагове - 12170239, 

12170202,

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS400R012 прагове - 12170239, 

12170202,

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS500R1010 ВЕЦ Симеоново - 

11140073

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1IS500R1010 ВЕЦ Симеоново - 

11140073

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

22500-27500 лв./бр. частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1IS500R1010 ВЕЦ Симеоново - 

11140073

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS500R1010 Симеоново - 

11140073

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS500R1010  ВЕЦ Симеоново - 

11140073

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1IS500R1010 20 бр. праг - 

12170071, 12 бр. 

праг - 12170201, 

12170336

33 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 851 400,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS500R1109 ВЕЦ Бояна - 

11140074, 

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1IS500R1109 ВЕЦ Бояна - 

11140074           

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

22500-27500 лв./бр. частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1IS500R1109 ВЕЦ Бояна - 

11140074

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS500R1109 ВЕЦ Бояна - 

11140074, ВЕЦ 

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
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Програма от мерки

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS500R1109 ВЕЦ Бояна - 

11140074,

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS500R1109, 

BG1IS500R1010

ВЕЦ Бояна - 

11140074, ВЕЦ 

Симеоново - 

11140073

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1IS600R1416 праг - 12170318 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 25 800,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS600R1416 праг - 12170318 неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS600R1416 праг - 12170318 неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1IS600R1616 9 бр. праг - 

12170261

9 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 232 200,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS600R1616 9 бр. праг - 

12170261

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS600R1616 9 бр. праг - 

12170261

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS700R1006 ВЕЦ Ведена - 

11140150

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS700R1006 ВЕЦ Ведена - 

11140150

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS700R1006 ВЕЦ Ведена - 

11140150

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS700R1006 ВЕЦ Ведена - 

11140150

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS700R1007 ВЕЦ Панчарево - 

11140016

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

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 допълваща SW BG1IS700R1007 ВЕЦ Панчарево - 

11140016

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
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мярка
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HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1IS700R1007 ВЕЦ Панчарево - 

11140016

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS700R1007 ВЕЦ Панчарево - 

11140016

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS700R1007 ВЕЦ Панчарево - 

11140016

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS700R1007 ВЕЦ Панчарево - 

11140016

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1IS900R1203 ВЕЦ Енерджи 

Говедарци - 101168

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1IS900R1203 ВЕЦ Енерджи 

Говедарци - 101168

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1IS900R1203 ВЕЦ Енерджи 

Говедарци - 101168

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1IS900R1203 ВЕЦ Енерджи 

Говедарци - 101168

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1IS900R1203 ВЕЦ Енерджи 

Говедарци - 101168

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1OG200R1011 яз. Бързина неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG200R1011 яз. Бързина неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG200R1011 яз. Бързина неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1OG200R1113 2 бр.праг - 

12170376

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 51 600,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG200R1113 2 бр.праг - 

12170376

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
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HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG200R1113 2 бр.праг - 

12170376

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1OG200R1413 бент без рибен 

проход- 12170232, 

5 бр. прага - 

12170117

6 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 154 800,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG200R1413 бент без рибен 

проход- 12170232, 

5 бр. прага - 

12170117

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG200R1413 бент без рибен 

проход- 12170232, 

5 бр. прага - 

12170117

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1OG307R1013 ВЕЦ Ралица 2 - 

11140100,     ВЕЦ 

Ралица 1 - 

11140099

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1OG307R1013 ВЕЦ Ралица 2 - 

11140100,     ВЕЦ 

Ралица 1 - 

11140099

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
37 520,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG307R1013 ВЕЦ Ралица 2 - 

11140100, 

ВЕЦРалица 1 - 

11140099

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG307R1013 ВЕЦ Ралица 2 - 

11140100, Ралица 1 

- 11140099

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1OG600L1015 яз. Дъбника неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG600L1015 яз. Дъбника неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG600L1015 яз. Дъбника неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1OG600R1006 праг - 101156 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 25 800,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG600R1006 праг - 101156 неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG600R1006 праг - 101156 неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1OG600R1118 ВЕЦ Ботуня - 

11140110 , ВЕЦ 

Луна - 11140001

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1OG600R1118 ВЕЦ Ботуня - 

11140110 , ВЕЦ 

Луна - 11140001

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
37 520,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG600R1118 ВЕЦ Ботуня - 

11140110 , ВЕЦ 

Луна - 11140001

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG600R1118 ВЕЦ Ботуня - 

11140110 , ВЕЦ 

Луна - 11140001

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1OG700L1004 яз. Огоста неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG700L1004 яз. Огоста неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG700L1004 яз. Огоста неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1OG700L1016 яз. Среченска бара неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG700L1016 яз. Среченска бара неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG700L1016 яз. Среченска бара неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1OG700R005 праг - 12170135 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 25 800,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG700R005 праг - 12170135 неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG700R005 праг - 12170135 неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1OG700R1103 каскада Петрохан неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1OG700R1103 каскада Петрохан 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1OG700R1103 каскада Петрохан 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG700R1103 каскада Петрохан неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG700R1103 каскада Петрохан неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1OG789R1201 ВЕЦ Пилатовец - 

ВЕЦ Чипровци - 

11140043

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1OG789R1201 ВЕЦ Пилатовец - 

ВЕЦ Чипровци - 

11140043

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
37 520,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG789R1201 ВЕЦ Пилатовец - 

ВЕЦ Чипровци - 

11140043

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG789R1201 ВЕЦ Пилатовец - 

ВЕЦ Чипровци - 

11140043

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1OG789R1301 ВЕЦ Трещена - 

11140023, ВЕЦ 

Крива река - 

101694, ВЕЦ Дълги 

дел - 11140004, 

МВЕЦ Милина - 

100516, ВЕЦ 

Орион - 11140152

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1OG789R1301 ВЕЦ Орион - 

11140152

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1OG789R1301 ВЕЦ Трещена - 

11140023, ВЕЦ 

Крива река - 

101694, ВЕЦ Дълги 

дел - 11140004, 

МВЕЦ Милина - 

100516, ВЕЦ 

Орион - 11140152

5 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

93 800,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG789R1301 6 бр. праг - 

12170106

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG789R1301 6 бр. праг - 

12170106

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
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Прилагащ 
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Източник на 

финансиране
Програма от мерки

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG789R1301 ВЕЦ Трещена - 

11140023, ВЕЦ 

Крива река - 

101694, ВЕЦ Дълги 

дел - 11140004, 

МВЕЦ Милина - 

100516, ВЕЦ 

Орион - 11140152

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG789R1301 ВЕЦ Трещена - 

11140023, ВЕЦ 

Крива река - 

101694, ВЕЦ Дълги 

дел - 11140004, 

МВЕЦ Милина - 

100516, ВЕЦ 

Орион - 11140152

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1OG789R1501 ВЕЦ Енерджи 

Чипровци - 101713, 

ВЕЦ Чипровци - 

101135

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1OG789R1501 ВЕЦ Чипровци - 

101135, 13бр дънни 

прага - 12170240

14 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 361 200,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1OG789R1501 ВЕЦ Чипровци - 

101135, 13бр дънни 

прага - 12170240

14 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1OG789R1501 ВЕЦ Енерджи 

Чипровци - 101713, 

ВЕЦ Чипровци - 

101135

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
37 520,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG789R1501 ВЕЦ Енерджи 

Чипровци - 101713, 

ВЕЦ Чипровци - 

101135

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG789R1501 ВЕЦ Енерджи 

Чипровци - 101713, 

ВЕЦ Чипровци - 

101135

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1OG789R1601 каскада ВЕЦ 

Мартиново - 1641

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1OG789R1601 12 бр. прага - 

12170240

12 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 309 600,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

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 допълваща SW BG1OG789R1601 каскада ВЕЦ 

Мартиново - 1641

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1OG789R1601 каскада ВЕЦ 

Мартиново - 1641, 

12 бр. прага - 

12170240

13 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1OG789R1601 каскада ВЕЦ 

Мартиново - 1641

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OG789R1601 каскада ВЕЦ 

Мартиново - 1641, 

12 бр. прага - 

12170240

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OG789R1601 каскада ВЕЦ 

Мартиново - 1641, 

12 бр. прага - 

12170240

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
OS_2 ретензия 23 Мерки за естествено задържане 

на води.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Подобряване на 

естественото задържане на 

водата

7. Възстановяване на меандри и ръкави OS_2_7 допълваща SW BG1OS130R015 м. Мъртвицата, 

землище с. 

Трънчовица - ЗЗ 

„Обнова-

Карамандол"

неприложимо МОСВ, 

Общини, 

Области

съгласно проект общински 

бюджет/ЕСИФ 

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
OS_2 ретензия 23 Мерки за естествено задържане 

на води.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Подобряване на 

естественото задържане на 

водата

7. Възстановяване на меандри и ръкави OS_2_7 допълваща BG1OS130R1115 с. Козар 

Белене,общ. 

Левски

неприложимо МОСВ, 

Общини, 

Области

съгласно проект общински 

бюджет/ЕСИФ 

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
OS_2 ретензия 23 Мерки за естествено задържане 

на води.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Подобряване на 

естественото задържане на 

водата

7. Възстановяване на меандри и ръкави OS_2_7 допълваща SW BG1OS400R010 алувиална гора 

Кесикору, с. 

Градище, общ 

Левски 

неприложимо МОСВ, 

Общини, 

Области

съгласно проект общински 

бюджет/ЕСИФ 

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
OS_2 ретензия 23 Мерки за естествено задържане 

на води.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Подобряване на 

естественото задържане на 

водата

7. Възстановяване на меандри и ръкави OS_2_7 допълваща SW BG1OS400R010  с. Варана, общ. 

Левски

неприложимо МОСВ, 

Общини, 

Области

съгласно проект общински 

бюджет/ЕСИФ 

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1OS600R1005 включва яз. 

Каменец

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OS600R1005 включва яз. 

Каменец

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OS600R1005 включва яз. 

Каменец

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1OS700R1001 ВЕЦ Камен рид - 

11140058, ВЕЦ 

Ловеч - 1634

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1OS700R1001 ВЕЦ Камен рид - 

11140058, ВЕЦ 

Ловеч - 1634

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1OS700R1001 ВЕЦ Камен рид - 

11140058, ВЕЦ 

Ловеч - 1634

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
37 520,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1OS700R1001 ВЕЦ Камен рид - 

11140058, ВЕЦ 

Ловеч - 1634

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1OS700R1001 ВЕЦ Камен рид - 

11140058, ВЕЦ 

Ловеч - 1634

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
OS_2 ретензия 23 Мерки за естествено задържане 

на води.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Подобряване на 

естественото задържане на 

водата

7. Възстановяване на меандри и ръкави OS_2_7 допълваща BG1OS700R1011 гр. Левски неприложимо МОСВ, 

Общини, 

Области

съгласно проект общински 

бюджет/ЕСИФ 

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1RL200L1002 яз. Бойка неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1RL200L1002 яз. Бойка неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1RL200L1002 яз. Бойка неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1RL200L1004 яз. Баниска неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1RL200L1004 яз. Баниска неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1RL200L1004 яз. Баниска неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1RL200L1006 яз. Каваците неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1RL200L1006 яз. Каваците неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1RL200L1006 яз. Каваците неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1RL900L1009 яз. Бели Лом неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1RL900L1009 яз. Бели Лом неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1RL900L1009 яз. Бели Лом неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1RL900L1011 яз. Ломци неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1RL900L1011 яз. Ломци неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1RL900L1011 яз. Ломци неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

OS_2 ретензия 23 Мерки за естествено задържане 

на води.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Подобряване на 

естественото задържане на 

водата

7. Възстановяване на меандри и ръкави OS_2_7 допълваща SW BG1VT100R009 част от с. Крета, гр. 

Гулянци, с. 

Милковица, с. 

Долни Вит, с. 

Загражден - 

община  Гулянци

неприложимо МОСВ, 

Общини, 

Области

съгласно проект общински 

бюджет/ЕСИФ 

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1VT300L1010 яз. Телиш неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1VT300L1010 яз. Телиш неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1VT300L1010 яз. Телиш неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1VT300L1012 яз. Горни Дъбник неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1VT300L1012 яз. Горни Дъбник неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1VT300L1012 яз. Горни Дъбник неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1VT307R1007 ВЕЦ Горни Дъбник неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

9. Реконструкция на бентове/прагове 

(чрез намаляване на височината или 

дължината им) за осигуряване 

миграцията на рибите

HY_11_9 допълваща SW BG1VT307R1007 2 бр. праг - 101695, 

12170223

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението 51 600,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1VT307R1007 ВЕЦ Горни Дъбник 

- , 2 бр. праг - 

101695, 12170223

3 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1VT307R1007 ВЕЦ Горни Дъбник 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1VT307R1007 ВЕЦ Горни Дъбник 

- , 2 бр. праг - 

101695, 12170223

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1VT307R1007 ВЕЦ Горни Дъбник 

- , 2 бр. праг - 

101695, 12170223

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1VT307R1107 ВЕЦ Ракита - 

11140079

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1VT307R1107 ВЕЦ Ракита - 

11140079

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1VT307R1107 ВЕЦ Ракита - 

11140079

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1VT307R1107 ВЕЦ Ракита - 

11140079

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1VT307R1107 ВЕЦ Ракита - 

11140079

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1VT800L003 ВЕЦ Ракита - 

11140079

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1VT800L1003 яз. Сопот неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1VT800L1003 яз. Сопот неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1VT900R1002 ВЕЦ Косица - 

11140081, МВЕЦ 

Дълга река - 

11140006, ВЕЦ 

Сироко - 11140126, 

ВЕЦ Бели вит -

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1VT900R1002 ВЕЦ Бели вит - 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1VT900R1002 ВЕЦ Косица - 

11140081, МВЕЦ 

Дълга река - 

11140006, ВЕЦ 

Сироко - 11140126, 

ВЕЦ Бели вит -

3 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
75 040,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1VT900R1002 ВЕЦ Косица - 

11140081, МВЕЦ 

Дълга река - 

11140006, ВЕЦ 

Сироко - 11140126, 

ВЕЦ Бели вит -

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1VT900R1002 ВЕЦ Косица - 

11140081, МВЕЦ 

Дълга река - 

11140006, ВЕЦ 

Сироко - 11140126, 

ВЕЦ Бели вит -

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO200L1003 яз. Кула неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO200L1003 яз. Кула неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 
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мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло
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прилагане
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Прилагащ 

орган
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Източник на 

финансиране
Програма от мерки

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO200L1003 яз. Кула неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO300L1006 яз. Полетковци неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO300L1006 яз. Полетковци неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO300L1006 яз. Полетковци неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO300L1018 яз. Рабиша неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO300L1018 яз. Рабиша неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO300L1018 яз. Рабиша неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO300R1007 ВЕЦ Полетковци - 

11440002

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1WO300R1007 ВЕЦ Полетковци - 

11440002

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1WO300R1007 ВЕЦ Полетковци - 

11440002

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO300R1007 ВЕЦ Полетковци - 

11440002

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO300R1007 ВЕЦ Полетковци - 

11440002

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO600L1014 яз. Христо 

Смирненски

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO600L1014 яз. Христо 

Смирненски

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 
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като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
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Място на 

прилагане
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орган
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Източник на 

финансиране
Програма от мерки

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO600L1014 яз. Христо 

Смирненски

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO600R1013 яз. Дреновец неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO600R1013 яз. Дреновец неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO600R1013 ВЕЦ Дреновец - 

11440001

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1WO600R1013 ВЕЦ Дреновец - 

11440001

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO600R1013 яз. Дреновец неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO600R1013 ВЕЦ Дреновец - 

11440001

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO600R1013 ВЕЦ Дреновец - 

11440001

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1WO600R1112 ВЕЦ Миджур - 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO600R1112 ВЕЦ Мега 1 - 

11140007, Eнигма 1 

- 11140097, ВЕЦ 

Миджур -

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1WO600R1112 ВЕЦ Мега 1 - 

11140007, Eнигма 1 

- 11140097, ВЕЦ 

Миджур -

3 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
75 040,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO600R1112 ВЕЦ Мега 1 - 

11140007, Eнигма 1 

- 11140097, ВЕЦ 

Миджур -

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO600R1112 ВЕЦ Мега 1 - 

11140007, Eнигма 1 

- 11140097, ВЕЦ 

Миджур -

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO600R1212 МВЕЦ Стакевци - 

101543, 

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1WO600R1212 МВЕЦ Стакевци - 

101543,  

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
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HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO600R1212 МВЕЦ Стакевци - 

101543

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1WO600R1212, МВЕЦ Стакевци - 

101543

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO600R1212, 

BG1WO600R1912

МВЕЦ Стакевци - 

101543,  МВЕЦ 

Стакевци 1 - 

11140021, МВЕЦ 

Чифлика - 101477

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO600R1312 МВЕЦ Чупрене 1 - 

101284

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1WO600R1312 МВЕЦ Чупрене 1 - 

101284

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1WO600R1312 МВЕЦ Чупрене 1 - 

101284

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO600R1312 МВЕЦ Чупрене 1 - 

101284

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO600R1312 МВЕЦ Чупрене 1 - 

101284

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO600R1512 - 

няколко водохващания

МВЕЦ Китка - 

100405

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO600R1512, 

BG1WO600R1612, 

BG1WO600R1712    

няколко водохващания

МВЕЦ Китка - 

100405

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO600R1512, 

BG1WO600R1612, 

BG1WO600R1712 - 

няколко водохващания

МВЕЦ Китка - 

100405

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1WO600R1512, 

BG1WO600R1612, 

BG1WO600R1712 

няколко водохващания

МВЕЦ Китка - 

100405

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

22500-27500 лв./бр. частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1WO600R1512, 

BG1WO600R1612, 

BG1WO600R1712 

няколко водохващания

МВЕЦ Китка - 

100405

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1WO600R1512, 

BG1WO600R1612, 

BG1WO600R1712 

няколко водохващания

МВЕЦ Китка - 

100405

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO600R1612 МВЕЦ Бързи вир - 

101063, Флеш - 

11140050, каскада 

Лева река МВЕЦ 

Лева река 1 - Лева 

река 2 - 101259, 

МВЕЦ Ерт 3 - 

11140136, МВЕЦ 

Горни лом - 100406

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1WO600R1612 МВЕЦ Бързи вир - 

101063, Флеш - 

11140050, каскада 

Лева река МВЕЦ 

Лева река 1 - Лева 

река 2 - 101259, 

МВЕЦ Ерт 3 - 

11140136, МВЕЦ 

Горни лом - 100406

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1WO600R1612 МВЕЦ Бързи вир - 

101063, Флеш - 

11140050, каскада 

Лева река МВЕЦ 

Лева река 1 - Лева 

река 2 - 101259, 

МВЕЦ Ерт 3 - 

11140136, МВЕЦ 

Горни лом - 100406

5 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

93 800,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO600R1612 МВЕЦ Бързи вир - 

101063, Флеш - 

11140050, каскада 

Лева река МВЕЦ 

Лева река 1 - Лева 

река 2 - 101259, 

МВЕЦ Ерт 3 - 

11140136, МВЕЦ 

Горни лом - 100406

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1WO600R1612 МВЕЦ Горни лом - 

100406

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO600R1612 МВЕЦ Бързи вир - 

101063, Флеш - 

11140050, каскада 

Лева река МВЕЦ 

Лева река 1 - Лева 

река 2 - 101259, 

МВЕЦ Ерт 3 - 

11140136, МВЕЦ 

Горни лом - 100406

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO600R1812 МВЕЦ 

Манастирска - 

101549

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1WO600R1812 МВЕЦ 

Манастирска - 

101549

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO600R1812 МВЕЦ 

Манастирска - 

101549

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO600R1812 МВЕЦ 

Манастирска - 

101549

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO600R1912 МВЕЦ Стакевци 1 - 

11140021,                         

МВЕЦ Чифлика - 

101477

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
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CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1WO600R1912 МВЕЦ Стакевци 1 - 

11140021  МВЕЦ 

Чифлика - 101477

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1WO600R1912 МВЕЦ Стакевци 1 - 

11140021, МВЕЦ 

Чифлика - 101477

2 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
37 520,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO600R1912 МВЕЦ Стакевци 1 - 

11140021, МВЕЦ 

Чифлика - 101477

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO800L1020 яз. Расово-1 неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO800L1020 яз. Расово-1 неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO800L1020 яз. Расово-1 неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO800L1021 яз. Ковачица неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO800L1021 яз. Ковачица неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO800L1021 яз. Ковачица неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1YN400L1005 яз. Крапец неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1YN400L1005 яз. Крапец неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1YN400L1005 яз. Крапец неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1YN400L1009 яз. Александър 

Стамболийски

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
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HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1YN400L1009 яз. Александър 

Стамболийски

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1YN400L1009 яз. Александър 

Стамболийски

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1YN400R1002 ВЕЦ Батошево 1 - 

11140060

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1YN400R1002 ВЕЦ Батошево 1 - 

11140060

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1YN400R1002 ВЕЦ Батошево 1 - 

11140060

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1YN400R1002 ВЕЦ Батошево 1 - 

11140060

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1YN400R1002 ВЕЦ Батошево 1 - 

11140060

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1YN400R1012 МВЕЦ ЕКОВЕЦ - 

100723

неприложимо БД, Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1YN400R1012 ВЕЦ Росица 3-681 1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

22500-27500 лв./бр. частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1YN400R1012 ВЕЦ Росица 3-681 неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1YN400R1012 ВЕЦ Росица 3-681 неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1YN400R1012 МВЕЦ ЕКОВЕЦ - 

100723 

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1YN400R1012 МВЕЦ ЕКОВЕЦ - 

100723

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1YN400R1012 - 

МВЕЦ ЕКОВЕЦ 1 - 

100723, 

BG1YN900R1015

МВЕЦ ЕКОВЕЦ - 

100723, ВЕЦ 

КАЛОМЕН - 

11140113, ВЕЦ 

ПЕЕВ - 11140031, 

ВЕЦ  ЯНТРА - 

11140121, ВЕЦ 

ЛЕДЕНИК - 

11140049

5 Собственик или 

оператор на 

съоръжението

22500-27500 лв./бр. частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1YN400R1103 ВЕЦ Шумата - 

11140070

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1YN400R1103 ВЕЦ Шумата - 

11140070

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1YN400R1103 ВЕЦ Шумата - 

11140070

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1YN400R1103 ВЕЦ Шумата - 

11140070

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1YN400R1103 ВЕЦ Шумата - 

11140070

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1YN600L1019 яз. Йовковци неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1YN600L1019 яз. Йовковци неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1YN600L1019 яз. Йовковци неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1YN600L1024 яз. Ястребино неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1YN600L1024 яз. Ястребино неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1YN600L1024 яз. Ястребино неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1WO600L1014 яз. Христо 

Смирненски

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1WO600L1014 яз. Христо 

Смирненски

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1WO600L1014 яз. Христо 

Смирненски

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

CA_7 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

повърхностни води 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води 

CA_7_1 допълваща SW BG1YN900R1015 ВЕЦ КАЛОМЕН - 

11140113

БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1YN900R1015 ВЕЦ КАЛОМЕН - 

11140113,    ВЕЦ 

ПЕЕВ - 11140031,                    

ВЕЦ  ЯНТРА - 

11140121,         

ВЕЦ ЛЕДЕНИК - 

11140049

4 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
75 040,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1YN900R1015 МВЕЦ СКОКЪТ - 

11140030

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1YN900R1015 МВЕЦ СКОКЪТ - 

11140030

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

2.Контрол на оттока в участъка след 

съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения 

за регулиране на оттока

CA_8_2 допълваща SW BG1YN900R1115 ВЕЦ Малуша - 

11140111

неприложимо БД; Собственик 

или оператор на 

съоръжението

неприложимо ДБ/частни 

инвестиции

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW BG1YN900R1115 ВЕЦ Малуша - 

11140111

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

 съгласно проект 

(22500-27500 лв./бр.)

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
CA_8 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането
Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

1. Изграждане на съоръжения за 

измерване на оттока на повърхностите 

води след водовземни съоръжения или 

съоръжения за регулиране на оттока

CA_8_1 допълваща SW BG1YN900R1115 ВЕЦ Малуша - 

11140111

1 Собственик или 

оператор на 

съоръжението
18 760,00

частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

5. Въвеждане на условие в 

разрешителните за водовземане и/или 

ползване  на ВТ на задължителен 

мониторинг от титуляра на 

разрешителните, за оценка 

осигуряването на непрекъснатост на 

реката и общо хидроморфологично 

въздействие   

HY_11_5 допълваща SW BG1YN900R1115 ВЕЦ Малуша - 

11140111

неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

6. Изпълнение на собствен мониторинг 

по съгласувана от БД програма     

HY_11_6 допълваща SW BG1YN900R1115 ВЕЦ Малуша - 

11140111

неприложимо титуляра на 

разрешителното

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_1 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.).

Хидроморфолог

ия

Възстановяване и защита 

на речните брегове и 

речното корито от ерозия

2. Затревителни и залесителни 

мероприятия

HY_1_2 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо МЗХ/Община съгласно проект общински 

бюджет/ЕСИФ

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_1 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.).

Хидроморфолог

ия

Възстановяване и защита 

на речните брегове и 

речното корито от ерозия

3. Проучване на речното дъно и 

прилагане на мерки за възстановяване 

на естественото му състояние 

HY_1_3 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД съгласно проект ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
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HY_1 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.).

Хидроморфолог

ия

Възстановяване и защита 

на речните брегове и 

речното корито от ерозия

7. Залесяване  на бреговете  и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

HY_1_7 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо МЗХ/Община съгласно проект общински 

бюджет/ЕСИФ 

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_1 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. 

възстановяване на реки, 

подобряване на крайбрежни 

райони, премахване на твърди 

насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфолог

ия

Възстановяване и защита 

на речните брегове и 

речното корито от ерозия

8.Забрана за сечи на естествена 

крайбрежна растителност

HY_1_8 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо МЗХ/МОСВ неприложимо ДБ/ЕСИФ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_10 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

екологичния отток

5.Забрана за водовземане при 

маловодие в засегнатите райони за 

всички водни тела, а не само за зоните 

за защита на водите - в случай, че 

оттокът е 10% от 

средномногогодишното водно 

количество или на минималното 

средномесено с 95% обезпеченост към 

точката на водовземане

HY_10_5 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_10 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

екологичния отток

1. Ограничаване ползването на вода в 

пресъхващ тип реки

HY_10_1 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_10 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

екологичния отток

3. Оптимизиране на управлението на 

водите на язовирите, водностопанските 

системи и деривациите, за осигуряване 

на водни количества за екологичен 

отток и постигане на ДЕС/ДЕП

HY_10_3 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

1. Изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.)

HY_11_1 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

2. Разработване на програма и 

премахване на нефункциониращите 

миграционни бариери

HY_11_2 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

3. Оценка на въздействието на всички 

миграционни бариери по речен басейн, 

включително оценка на състоянието на 

същите

HY_11_3 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

4. Забрана за изграждане на прагове, 

баражи, водовземания и др. 

съоръжения  препречващи изцяло 

речното корито.

HY_11_4 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

7. Използване на турбини, непречещи 

на миграцията на рибите надолу по 

течението

HY_11_7 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

8. Разрушаване на бентове и прагове за 

осигуряване миграцията на рибите

HY_11_8 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

12. Поддържане на връзката между 

язовира и притоците му за движение на 

рибата

HY_11_12 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

неприложимо частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
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HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

14. Идентифициране и картиране на 

миграционни бариери по течението на 

основните реки, вкл. идентифициране 

на предназначението и собственика на 

съоръженията. Оценка  на потенциала 

за възстановяване на надлъжната  

свързаност на реките. Създаване на 

геобаза данни.

HY_11_14 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ/ЕСИФ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_12 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Хидроморфолог

ия

Подобряване на оценката 

на хидроморфологичните 

елементи за качество и 

хидроморфологичното 

състояние

3.Провеждане на проучвателен 

мониторинг във връзка с оценката на 

екологичния потенциал и дефиниране 

на ДЕП за СМВТ и ИВТ на 

територията на РБУ

HY_12_3 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ/ЕСИФ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_3 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.).

Хидроморфолог

ия

Забрана за добив на 

инертни материали на по-

малко от 50 м от бреговете 

на реките

1.Забрана за добив на инертни 

материали на по-малко от 50 м от 

бреговете на реките

HY_3_1 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_4 морфология 6 Мерки за недопускане влошаване 

на състоянието

Хидроморфолог

ия

Забрана за продължаване 

на срока на действие и/или 

изменение на действащи 

разрешителни за 

водовземане от 

повърхностни води и/или 

ползване на водни обекти с 

цел производство на 

електрическа енергия от 

ВЕЦ, които нямат 

издадено разрешение за 

строеж по реда на ЗУТ към 

датата на приемане на 

ПУРБ

1.Забрана за продължаване на срока на 

действие и/или изменение на 

действащи разрешителни за 

водовземане от повърхностни води 

и/или ползване на водни обекти с цел 

производство на електрическа енергия 

от ВЕЦ, които нямат издадено 

разрешение за строеж по реда на ЗУТ 

към датата на приемане на ПУРБ

HY_4_1 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_5 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.).

Хидроморфолог

ия

Изменение на всички 

разрешителни за добив на 

инертни материали от реки 

и включване на клаузи за 

отнемане на 

разрешителните при 

установяване на повече от 

2 нарушения на ЗВ

1.Изменение на всички разрешителни 

за добив на инертни материали от реки 

и включване на клаузи за отнемане на 

разрешителните при установяване на 

повече от 2 нарушения на ЗВ

HY_5_1 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

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.).

Хидроморфолог

ия

Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките

3. Премахване на корекции на реки HY_7_3 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

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.).

Хидроморфолог

ия

Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките

4. Забрана за нови инвестиционни 

намерения, свързани с изграждането на 

хидротехнически съоръжения и 

изземане на наносни отложения с 

изключение на  съоръженията за 

защита на населението от наводнения

HY_7_4 допълнителна SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела
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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.).

Хидроморфолог

ия

Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките

5. Забрана за нарушаването на 

естественото състояние на леглата, 

бреговете на реките и крайбрежните 

заливаеми ивици, с изключение на 

дейности за удълбочаване на фарватера 

и коригиране на речното корито за 

осигуряване/подобряване на безопасно 

корабоплаване в общия българо-

румънски участък на р.Дунав и при 

дейности за защита от наводнения, 

както и други дейности съобразени с 

действащото законодателство

HY_7_5 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД, ИАППД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

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.).

Хидроморфолог

ия

Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките

6. Забрана за изграждане на ВЕЦ на 

място на съществуващи мелници, 

тепавици, перила , караджейки .

HY_7_6 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_8 морфология 6 Подобряване на 

хидроморфологичните условия на 

водните тела (напр. 

възстановяване на реки, 

подобряване на крайбрежни 

райони, премахване на твърди 

насипи, възстановяване на 

връзката между реки и заливни 

равнини, подобряване на 

хидроморфологичното състояние 

на преходни и крайбрежни води и 

т.н.).

Хидроморфолог

ия

Прилагане на ОВОС за 

инвестиционни 

предложения/проекти, 

свързани с ново изменение 

на физичните 

характеристики на 

повърхностни водни тела

1.Прилагане на ОВОС за 

инвестиционни предложения/проекти, 

свързани с ново изменение на 

физичните характеристики на 

повърхностни водни тела

HY_8_1 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо РИОСВ, БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_9 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.).

Хидроморфолог

ия

Рекултивация на участъци 

засегнати от добив на 

инертни материали

1. Рекултивация на участъци засегнати 

от добив на инертни материали

HY_9_1 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_1 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.).

Хидроморфолог

ия

Възстановяване и защита 

на речните брегове и 

речното корито от ерозия

1. Защита на речните брегове от ерозия 

и свързаните с тях свлачищни процеси

HY_1_1 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо  

Община/Област/

Напоителни 

системи

съгласно проект общински 

бюджет/държавен 

бюджет/ЕСИФ

7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване на 

стари бентове).

Хидроморфолог

ия

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 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

PS_2 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

Подобряване на контрола 

за химичното състояние на 

повърхностните води

1.Контрол на количеството и 

качеството на производствените 

отпадъчни води, зауствани в 

канализационните системи на 

населените места

PS_2_1

основна

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо ВиК съгласно проект държавен 

бюджет/частни 

инвестиции

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

PI_2 индустрия 16 Модернизиране или подобрения 

на пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води 

(включително от земеделски 

стопанства).

Точково 

заустване на 

отпадъчни води

Осигуряване на подходящо 

пречистване на 

производствени отпадъчни 

води

4. Изпълнение на проекти за 

намаляване на замърсяването при 

източника, чрез въвеждане на нова 

технология, повторно използване на 

отпадъците и отпадъчните води

PI_2_4

допълваща

SW BG1IS200R1023 р. Малък Искър от 

вливане на р. 

Бебреш при Своде 

до устие при 

Роман, вкл. 

притока р. 

Батулска  без зона 

питейни РВ 

"Говежди дол"; 

Своде

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

PI_2 индустрия 16 Модернизиране или подобрения 

на пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води 

(включително от земеделски 

стопанства).

Точково 

заустване на 

отпадъчни води

Осигуряване на подходящо 

пречистване на 

производствени отпадъчни 

води

4. Изпълнение на проекти за 

намаляване на замърсяването при 

източника, чрез въвеждане на нова 

технология, повторно използване на 

отпадъците и отпадъчните води

PI_2_4

допълваща

SW BG1IS200R1243 р. Малък Искър от 

вливане на р. Суха 

при Етрополе до 

вливане на приток 

при с. Малък 

Искър

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

PI_2 индустрия 16 Модернизиране или подобрения 

на пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води 

(включително от земеделски 

стопанства).

Точково 

заустване на 

отпадъчни води

Осигуряване на подходящо 

пречистване на 

производствени отпадъчни 

води

4. Изпълнение на проекти за 

намаляване на замърсяването при 

източника, чрез въвеждане на нова 

технология, повторно използване на 

отпадъците и отпадъчните води

PI_2_4

допълваща

SW BG1IS200R1443 р. Малък Искър до 

вливане на р. Суха 

при Етрополе без 6 

бр зони питейни 

обхващащи речни 

водохващания: 

Кози дол; Кози дол 

1 и 2; Влайковица; 

Стайков дол; 

Данчов дол; 

Черешовица; 

Драгостин

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

PI_2 индустрия 16 Модернизиране или подобрения 

на пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води 

(включително от земеделски 

стопанства).

Точково 

заустване на 

отпадъчни води

Осигуряване на подходящо 

пречистване на 

производствени отпадъчни 

води

4. Изпълнение на проекти за 

намаляване на замърсяването при 

източника, чрез въвеждане на нова 

технология, повторно използване на 

отпадъците и отпадъчните води

PI_2_4

допълваща

SW BG1IS200R1043 р. Малък Искър до 

вливане на р. Суха 

при Етрополе без 6 

бр зони питейни 

обхващащи речни 

водохващания: 

Кози дол; Кози дол 

1 и 2; Влайковица; 

Стайков дол; 

Данчов дол; 

Черешовица; 

Драгостин

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_3 индустрия 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на 

замърсяването от корабна 

и пристанищна дейност

1. Осъществяване на контрол на 

дейности по събиране и 

транспортиране на корабни и битови 

корабни отпадъци, включително 

отпадъчни води

DP_3_1

основна

SW BG1DU000R001 р.Дунав неприложимо ИА "Морска 

администрация"

ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

CA_12 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Оптимизиране на 

водовземането с цел 

недопускане влошаване на 

състоянието на водите

2.Предвиждане на възможност за 

водовземане от различни дълбочини в 

язовира за недопускане значителна 

промяна в температурата и 

кислородния режим на водата в и след 

водохранилището

CA_12_2

основна

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

частни инвестиции 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

2. Провеждане на мониторинг за 

установяване въздействието на 

минната дейност върху повърхностни 

и подземни води

OS_3_2

допълваща

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо БД, МОСВ ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

3. Провеждане на проучвателен 

мониторинг за установяване 

източниците на натиск при установено 

влошаване на състоянието на водното 

тяло и неустановен източник на този 

натиск

OS_3_3

допълваща

SW BG1IS135R1426 р. Искър от 

вливане на р. 

Владайска до 

вливане на р. 

Батулийска при 

Реброво

неприложимо БД 12 000 лв. ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

3. Провеждане на проучвателен 

мониторинг за установяване 

източниците на натиск при установено 

влошаване на състоянието на водното 

тяло и неустановен източник на този 

натиск

OS_3_3

допълваща

SW BG1DU000R001 р. Дунав от 

границата при 

Ново село до 

границата при 

Силистра

неприложимо БД 30 000 лв. ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_1 индустрия 4 Възстановяване на замърсени 

зони (замърсяване по 

исторически причини, 

включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Oграничаване на 

замърсяването от минали 

дейности

1. Разработване и изпълнение на 

програми за ограничаване на 

замърсяването от минали дейности

DP_1_1

допълваща

SW BG1OG100R014 р. Огоста от 

вливане на р. Скът 

при Сараево до 

устие

неприложимо "Екомедет" 

ЕООД, в 

изпълнение на 

договор с 

фирма„БЛАГИЕ

В 

ИНЖЕНЕРИНГ

“ 

ЕООД,Проект:„

Мониториг и 

поддръжка на 

хвостохранилищ

а „Чипровци“ и 

"Мечи дол"

90 000,00 Министерство на 

икономиката/ДБ

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

DP_1 индустрия 4 Възстановяване на замърсени 

зони (замърсяване по 

исторически причини, 

включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Oграничаване на 

замърсяването от минали 

дейности

1. Разработване и изпълнение на 

програми за ограничаване на 

замърсяването от минали дейности

DP_1_1

допълваща

SW BG1OG307R1213 р. Огоста след 

язовир Огоста до 

вливане на р. 

Ботуня при 

Бойчиновци

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението/О

бщина

в рамките на проекта 

по изпълнение на 

мярка DP_1_1

държавен бюджет 

(Мин. на 

икономиката)

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_1 индустрия 4 Възстановяване на замърсени 

зони (замърсяване по 

исторически причини, 

включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Oграничаване на 

замърсяването от минали 

дейности

1. Разработване и изпълнение на 

програми за ограничаване на 

замърсяването от минали дейности

DP_1_1

допълваща

SW BG1OG307R1013 р. Огоста от 

вливане на р. 

Рибене при Бели 

брод до вливане на 

р. Скът при 

Сараево

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението/О

бщина

в рамките на проекта 

по изпълнение на 

мярка DP_1_1

държавен бюджет 

(Мин. на 

икономиката)

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_1 индустрия 4 Възстановяване на замърсени 

зони (замърсяване по 

исторически причини, 

включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Oграничаване на 

замърсяването от минали 

дейности

1. Разработване и изпълнение на 

програми за ограничаване на 

замърсяването от минали дейности

DP_1_1

допълваща

SW BG1OG789R1601 р. Мартиновска от 

извор до вливане в 

р. Огоста

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението/О

бщина

в рамките на проекта 

по изпълнение на 

мярка DP_1_1

държавен бюджет 

(Мин. на 

икономиката)

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_1 индустрия 4 Възстановяване на замърсени 

зони (замърсяване по 

исторически причини, 

включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Oграничаване на 

замърсяването от минали 

дейности

1. Разработване и изпълнение на 

програми за ограничаване на 

замърсяването от минали дейности

DP_1_1

допълваща

SW BG1OG789R1001 р. Огоста от 

вливане на р. 

Дългоделска при 

Гаврил Геново до 

язовир Огоста при 

Горно Церовене

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението/О

бщина

в рамките на проекта 

по изпълнение на 

мярка DP_1_1

държавен бюджет 

(Мин. на 

икономиката)

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_1 индустрия 4 Възстановяване на замърсени 

зони (замърсяване по 

исторически причини, 

включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Oграничаване на 

замърсяването от минали 

дейности

1. Разработване и изпълнение на 

програми за ограничаване на 

замърсяването от минали дейности

DP_1_1

допълваща

SW BG1IS600R1016 Завод Кремиковци, 

в кв.Кремиковци, 

София

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението/О

бщина

съгласно проект Собственик или 

оператор на 

съоръжението/ДБ

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_1 индустрия 4 Възстановяване на замърсени 

зони (замърсяване по 

исторически причини, 

включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Oграничаване на 

замърсяването от минали 

дейности

1. Разработване и изпълнение на 

програми за ограничаване на 

замърсяването от минали дейности

DP_1_1

допълваща

SW BG1VT307R1007 Рафинерия 

"Плама"с. Ясен, 

Плевен

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект Собственик или 

оператор на 

съоръжението

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_1 индустрия 4 Възстановяване на замърсени 

зони (замърсяване по 

исторически причини, 

включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Oграничаване на 

замърсяването от минали 

дейности

1. Разработване и изпълнение на 

програми за ограничаване на 

замърсяването от минали дейности

DP_1_1

допълваща

SW BG1IS100R1024 ТЕРРА - 2000 ООД-

гр. Червен бряг

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект Собственик или 

оператор на 

съоръжението

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_1 индустрия 4 Възстановяване на замърсени 

зони (замърсяване по 

исторически причини, 

включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Oграничаване на 

замърсяването от минали 

дейности

1. Разработване и изпълнение на 

програми за ограничаване на 

замърсяването от минали дейности

DP_1_1

допълваща

SW BG1YN700R1017 ТЕРЕМ-

ИВАЙЛОЕООД, 

гр.В.Търново

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект Собственик или 

оператор на 

съоръжението

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_1 индустрия 4 Възстановяване на замърсени 

зони (замърсяване по 

исторически причини, 

включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Oграничаване на 

замърсяването от минали 

дейности

1. Разработване и изпълнение на 

програми за ограничаване на 

замърсяването от минали дейности

DP_1_1

допълваща

SW BG1IS135R1226 предприятие 

„Елисейна“ ЕАД, 

с.Елисейна, 

обл.Враца

неприложимо "Екомедет" 

ЕООД, в 

изпълнение на 

договор с 

фирма„БЛАГИЕ

В 

ИНЖЕНЕРИНГ

“ 

ЕООД,Проект:„

Мониториг и 

поддръжка на 

хвостохранилищ

е „Елисейна“

75 000,00 Министерство на 

икономиката/ДБ

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_1 индустрия 4 Възстановяване на замърсени 

зони (замърсяване по 

исторически причини, 

включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Oграничаване на 

замърсяването от минали 

дейности

1. Разработване и изпълнение на 

програми за ограничаване на 

замърсяването от минали дейности

DP_1_1

допълваща

SW BG1RL900R1012 Разград, завод 

"Диамант"

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект Собственик или 

оператор на 

съоръжението

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_1 индустрия 4 Възстановяване на замърсени 

зони (замърсяване по 

исторически причини, 

включително седименти, 

подземни води, почви).

Дифузно 

замърсяване

Oграничаване на 

замърсяването от минали 

дейности

1. Разработване и изпълнение на 

програми за ограничаване на 

замърсяването от минали дейности

DP_1_1

допълваща

SW BG1OG600L015 Враца, "Камибо" 

ЕООД

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект Собственик или 

оператор на 

съоръжението

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

PI_2 индустрия 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Точково 

заустване на 

отпадъчни води

Осигуряване на подходящо 

пречистване на 

производствени отпадъчни 

води

1.Забрана за въвеждането в 

експлоатация на обекти, формиращи 

отпадъчни води и осъществяването на 

дейности без приети по установения 

ред пречиствателни съоръжения, освен 

в случаите, когато не са необходими

PI_2_1

основна

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

PM_8 населени 

места

21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Други 

превантивни 

мерки

Ограничаване на 

замърсяването на 

повърхностните води

1.Забрана за изхвърляне на утайки от 

селищни пречиствателни станции в 

повърхностни води посредством 

плавателни средства, тръбопроводи 

и/или по какъвто и да е друг начин

PM_8_1

основна

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ, БД ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

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 

7. Забрана на миенето и обслужването 

на транспортни средства и техника в 

крайбрежните заливаеми ивици и 

принадлежащите земи на 

водохранилищата

DP_2_8

основна

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо БД ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

PS_1 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

Ограничаване на  

замърсяването на 

повърхностните води

1.Завършване на инвентаризацията на 

емисиите, заустванията и загубите на 

приоритетни и приоритетно опасни 

вещества

PS_1_1

допълваща

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ, БД, 

ИАОС

съгласно проект ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1IS900R1403 РВ "Бели Искър"; 

РВ "Прека река"; 

РВ "Дерково дере"; 

Бели Искър

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1YN600R1134 р. Лефеджа от 

вливане на р. 

Джулюница при 

Джулюница до 

вливане в р. Янтра 

при Горски долен 

Тръмбеш

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1OS700R1111 карстов извор 

Маарата - Крушуна

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1OG789R1001 р. Огоста от 

вливане на р. 

Дългоделска при 

Гаврил Геново до 

язовир Огоста при 

Горно Церовене

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1OG600R1106 РВ "Крушечка 

бара"; РВ "Старата 

река"; РВ "Релкьов 

дол"; РВ "Драгиева 

бара"; РВ 

"Орлощица 1"; РВ 

"Орлощица 2"; р. 

Ботуня до Вършец

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1OG400R1019 приток на р. 

Рибене от извор до 

вливане в р. 

Рибене при Лесура

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1RL900L009 язовир Бели Лом неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1VT600R006 язовир Каваците неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1WO600R1712 р. Краставичка от 

РВ "Голяма река" 

до вливане в р. 

Лом при Горни 

Лом

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1VT307R1007 р. Вит от вливане 

на р. Каменка при 

Бежаново до 

вливане на р. 

Тученица при 

Опанец, вкл. 

приток р. Бара след 

язовир Горни 

Дъбник

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1DU000L003 езеро Сребърна неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1YN400L005 язовир Крапец на 

р. Крапец 

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1YN900R1215 РВ "Янтра"; ОВ 

"Сапатовец" на р. 

Янтра

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1DJ900R1011 р. Суха от извор до 

вливане на р. 

Караман

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1IS600L014 язовир Огняново неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1OG789R1601 р. Мартиновска от 

извор до вливане в 

р. Огоста

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1IS200R1233 РВ "Кози дол"; РВ 

"Кози дол 1"; РВ 

"Кози дол 2"

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1IS900R1303 РВ "Мусаленска 

Бистрица"; 

Боровец

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1IS900R1503 р. Черни Искър без 

зона питейни РВ 

"Пряка"; РВ 

"Черни Искър"; РВ 

"Лопушница" до 

вливане на р. Бели 

Искър; вкл. приток - 

р. Лъкатица

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1WO600R015 р. Лом от вливане 

на р. Нечинска 

бара до устие

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

1. Изпълнение на проучвателен 

мониторинг за повърхностни води 

валидиране на фоновите стойности на 

химични елементи и съединения в 

повърхностните води

OS_3_1

допълваща

SW BG1VT900R1001 р. Бели Вит до 

вливане на р. 

Черни Вит  при 

Тетевен, вкл. 

притоци - Костика, 

Заводна и Черна 

река, без зоната за 

защита РВ 

"Болованджика"; 

РВ "Брестнишка 

лъка" на р. 

Рибарица

неприложимо БД 17352,00 ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

PS_4 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

Подобряване на оценките 

на химичното състояние на 

повърхностните води

1.Събиране на информация за оценка 

на тенденциите в изменение на 

концентрациите на замърсители в 

седимент и биота. 

PS_4_1 основна SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо БД 12303 от Веси ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

11. Провеждане на проучвателен 

мониторинг при инцидентно 

замърсяване- въздействие от случайно 

замърсяване.

OS_3_11

допълваща

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо БД, ИАОС, 

РИОСВ

ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

CA_12 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Оптимизиране на 

водовземането с цел 

недопускане влошаване на 

състоянието на водите

3.Недопускане на водовземане от 

придънни слоеве

CA_12_3

основна

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ, БД ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

CA_12 7 Подобряване на режима на оттока 

и/или определяне на екологичен 

отток.

Контрол върху 

водовземането

Оптимизиране на 

водовземането с цел 

недопускане влошаване на 

състоянието на водите

5.Недопускане на залпово изпускане и 

връщане на води

CA_12_5

основна

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ,БД ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

CA_6 хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

водовземане от 

повърхностни води, в 

резултат от   

преразглеждането им. 

1.Изменение или прекратяване на 

разрешителни за водовземане от 

повърхностни води, в резултат от   

преразглеждането им. 

CA_6_1

основна

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ,БД ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

CR_1 ценова 

политика

10 Мерки от ценовата политика за  

прилагане на възстановяването 

на разходите за водни услуги от 

промишлеността.

Възстановяване 

на разходите за 

водни услуги

Ефективно въвеждане на 

принципа "замърсителя 

плаща" 

4. Заплащане на такси за замърсяване 

от отпадъчни води от промишлеността 

с отчитане на броя на приоритетно 

опасните, приоритетните и 

специфичните вещества

CR_1_4

основна

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо БД ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_12 селско 

стопанство

2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Дифузно 

замърсяване

Биологични методи за 

ограничаване на 

еутрофикацията

3.Поставяне на условие в издадените 

разрешителни за отглеждане на 

аквакултури в садки за зарибяване на 

язовирите с растителноядни видове 

риба с цел ограничаване процесите на 

еутрофикация и увеличаване на 

екологичния капацитет за рибовъдство 

(ECRfish)

DP_12_3

основна

SW повърхностни ВТ ДРБУ неприложимо БД ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_3 индустрия 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на 

замърсяването от корабна 

и пристанищна дейност

2. Осъществяване на контрол по 

отношение на управлението на 

отпадъците в районите на рибарските 

селища

DP_3_2

основна

SW BG1DU000R001 р.Дунав неприложимо Община, БД общински бюджет/ 

ДБ

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_3 индустрия 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Дифузно 

замърсяване

Намаляване на 

замърсяването от корабна 

и пристанищна дейност

3. Разработване и прилагане на 

инструкция и мерки за недопускане 

замърсяване на акваторията при товаро-

разтоварни дейности

DP_3_3

основна

SW BG1DU000R001 р.Дунав неприложимо ИА "Морска 

администрация"

ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

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

11. Изграждане на събирателни и 

отводнителни системи в района на 

хвостохранилища и рудници с 

неорганизирани емисии

DP_4_11

основна

SW BG1IS600R1016 р. Стари Искър от 

вливане на 

р.Елешница при 

Елин Пелин до 

вливане в р. Искър 

при Световрачене

неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението, 

БД

неприложимо ДБ, частни 

инвестиции

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

DP_5 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Дифузно 

замърсяване

Изпълнение на програма за 

собствен мониторинг във 

връзка с отглеждане на 

аквакултури

1. Поставяне на условие в издадените 

разрешителни за ползване на воден 

обект и/или за водовземане с цел 

отглеждане на аквакултури  за 

провеждане на собствен мониторинг 

във връзка с оценка на натиска от 

различните форми на сладководно 

рибовъдство.

DP_5_1

основна

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо МОСВ, БД ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

GO_3 зони за 

опазване на 

стопански 

ценни видове 

риби

14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

Пдобряване на 

управлението на водите в 

зоните за защита на водите

2.Изпълнение на програма за 

мониторинг на есетрови риби в 

р.Дунав 

GO_3_2

допълваща

SW BG1DU000R001 ДРБУ неприложимо МОСВ съгласно проект ДБ, ЕСИФ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

OS_3 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

12. Проучвателен мониторинг на 

повърхностните води за установяване 

на приоретни, приоритетно опасни 

вещества и специфични замърсители

OS_3_12

допълваща

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо БД съгласно проект ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

PM_4 хидроложки 

режим

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Прилагане на ОВОС, при 

водовземане от 

повърхностни водни тела 

Прилагане на ОВОС, при водовземане 

от повърхностни водни тела 

PM_4_1

допълваща

SW BG1IS700R1107 р. Витошка 

Бистрица от  

Бистрица до 

вливане в язовир 

Панчарево, без 

зона питейни РВ 

"Бистрица" на р. 

Витошка Бистрица 

и РВ "Янчовска"

неприложимо МОСВ, БД, 

РИОСВ

ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

PM_4 хидроложки 

режим

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Прилагане на ОВОС, при 

водовземане от 

повърхностни водни тела 

Прилагане на ОВОС, при водовземане 

от повърхностни водни тела 

PM_4_1

допълваща

SW BG1YN400R1101 РВ "Пръскалска" и 

РВ "Лява Видима"

неприложимо МОСВ, БД, 

РИОСВ

ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

PM_4 хидроложки 

режим

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Прилагане на ОВОС, при 

водовземане от 

повърхностни водни тела 

Прилагане на ОВОС, при водовземане 

от повърхностни водни тела 

PM_4_1

допълваща

SW BG1YN400R1202 р. Росица от извор 

до вливане на 

приток при 

Валевци - РВ 

"Зелениковец"; м-

ст "Гурлата", РВ 

"Багарещица 1"; м-

ст "Безместност", 

РВ "Багарещица 2"; 

м-ст "Кръща", РВ 

"Росица"

неприложимо МОСВ, БД, 

РИОСВ

ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

PM_4 хидроложки 

режим

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Прилагане на ОВОС, при 

водовземане от 

повърхностни водни тела 

Прилагане на ОВОС, при водовземане 

от повърхностни водни тела 

PM_4_1

допълваща

SW BG1OS890R1416  м-ст 

"Дъскорезницата", 

РВ "Зеленика"

неприложимо МОСВ, БД, 

РИОСВ

ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

PM_4 хидроложки 

режим

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Прилагане на ОВОС, при 

водовземане от 

повърхностни водни тела 

Прилагане на ОВОС, при водовземане 

от повърхностни водни тела 

PM_4_1

допълваща

SW BG1IS200L021 яз. "Бебреш"; р. 

Бебреш от извор до 

язовир Бебреш 

(язовирна стена)

неприложимо МОСВ, БД, 

РИОСВ

ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

PM_4 хидроложки 

режим

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Прилагане на ОВОС, при 

водовземане от 

повърхностни водни тела 

Прилагане на ОВОС, при водовземане 

от повърхностни водни тела 

PM_4_1

допълваща

SW BG1YN400L005 язовир Крапец на 

р. Крапец 

неприложимо МОСВ, БД, 

РИОСВ

ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

PM_4 хидроложки 

режим

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Прилагане на ОВОС, при 

водовземане от 

повърхностни водни тела 

Прилагане на ОВОС, при водовземане 

от повърхностни водни тела 

PM_4_1

допълваща

SW BG1WO300L006 язовир Полетковци 

на р. Войнишка

неприложимо МОСВ, БД, 

РИОСВ

ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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 намерения в части от 

повърхностните водни тела, които са 

определени референтни места;

PM_9_1

допълваща

SW всички повърхностни 

ВТ

ДРБУ неприложимо БД ДБ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

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 повърхностни ВТ, 

които имат 30 и над 

30% ИЗП и попадат 

изцяло или частично 

извън НУЗ, съгласно 

Приложение 7.2.5А

ДРБУ неприложимо земеделски 

стопани

частни инвестиции 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

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

7. Реконструиране и възстановяване на 

помпени станции и деривации по 

р.Дунав и другите реки в страната за 

напояване

EW_2_7

основна

SW BG1DU000R001 ДРБУ неприложимо МЗХ/Собствени

к или оператор 

на соръжението

1 955 766 МЗХ 7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

GO_7 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението

Подобряване на 

мониторинга на 

количеството на 

повърхностните води

Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на количеството на 

повърхностните води
GO_7_1 основна

SW В 6 пов.вoдни тела - 6 

пункта за контролен 

количествен 

мониторинг

ДРБУ 6 МОСВ, БД 300 000 държавен 

бюджет/ОПОС

7.2.5 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на повърхностните 

води

CA_5 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането Подобряване на контрола 

на разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

6.Контрол на разрешителните с 

изтекъл срок CA_5_6 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GD_2 мониторинг 21 Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването от 

урбанизирани зони, транспорт и 

изградена инфраструктура.

Пряко 

отвеждане на 

замърсители в 

подземните 

води

Подобряване на 

собствения мониторинг и 

оценката на риска за 

химичното състояние на 

подземните водни тела  

при инжектиране/ 

реинжектиране в подземни 

води 

1.Оборудване на съоръженията за 

инжектиране/ реинжектиране в 

подземни води със стационарно 

монтирани в съоръжението нивомерни 

устройства и водомерни устройства GD_2_1 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

PM_1 подземни 

води

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Опазване на 

количественото състояние 

на подземните води

7.Забрана за издаване на разрешителни 

за изграждане на защитни и/или други 

съоръжения в повърхностни водни 

тела, които препятстват подхранването 

на подземните води от реката, с което 

се засягат вече разрешени 

водовземания от подземни води PM_1_7 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

PM_1 подземни 

води

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Опазване на 

количественото състояние 

на подземните води

6.Забрана за издаване на разрешителни 

за водовземане, когато е налице риск 

от понижаване на водното ниво в 

пунктове от мрежата за мониторинг на 

количественото състояние на 

подземните водни тела PM_1_6 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

PM_2 подземни 

води

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Опазване на химичното 

състояние на подземните 

води от замърсяване и 

влошаване

1. Забрана за издаване на 

разрешителни за 

инжектиране/реинжектиране на 

подземните води с води, качеството на 

които компрометира постигането на 

определените цели за опазване на 

околната среда на подземното водно 

тяло PM_2_1 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_5 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането Подобряване на контрола 

на разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

7.Контрол при изграждане на 

съоръжения за подземни води за 

предотвратяване смесването на води от 

различни водни тела с различни 

качества CA_5_7 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GD_1 подземни 

води

#N/A Други превантивни мерки Пряко 

отвеждане на 

замърсители в 

подземните 

води
Опазване на химичното 

състояние на подземните 

води от замърсяване и 

влошаване

2.Забрана или ограничаване на 

дейности, които увеличават риска за 

пряко или непряко отвеждане на 

приоритетни и опасни вещества или 

други замърсители  в подземните води, 

включително разкриването на 

подземните води на повърхността, чрез 

изземване на отложенията и почвите, 

покриващи водното тяло. GD_1_2 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

PM_1 подземни 

води

Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Опазване на 

количественото състояние 

на подземните води

Забрана за издаване на разрешителни 

за водовземане когато общото 

водовземане надвишава 

разполагаемите ресурси на подземните 

водни тела и/или максимално 

допустимото експлоатационно 

понижение на водното ниво надвишава 

определеното за водното тяло 

допустимо понижение на водното ниво PM_1_8 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

PM_1 подземни 

води

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Опазване на 

количественото състояние 

на подземните води

4.Забрана за издаване на разрешителни 

за водовземане от подземни води за 

добив на хидрогеотермална енергия в 

случаите, в които не е осигурено 

реинжектиране на ползваните водни 

обеми PM_1_4 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

PM_1 подземни 

води

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки
Опазване на 

количественото състояние 

на подземните води

3.Забрана за издаване на разрешителни 

за водовземане когато се създава риск 

от влошаване на състоянието на 

сухоземни екосистеми пряко зависими 

от подземните води PM_1_3 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GO_1 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението Опазване на 

количественото състояние 

на подземните води

1. Ежегодно определяне на 

разполагаемите ресурси на подземните 

водни тела GO_1_1 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GO_1 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението Опазване на 

количественото състояние 

на подземните води

2. Ежемесечно съставяне на баланс 

"разполагаеми ресурси-разрешено 

черпене" GO_1_2 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

PM_1 подземни 

води

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Опазване на 

количественото състояние 

на подземните води

5.Забрана за издаване на разрешителни 

за водовземане, ако водовземните 

съоръжения са изградени без 

изискващото се разрешително или не 

са включени в регистъра на 

съоръженията за водовземане PM_1_5 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

PM_1 подземни 

води

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки Опазване на 

количественото състояние 

на подземните води

2.Забрана за издаване на разрешителни 

за водовземане когато се създава риск 

от влошаване на състоянието на 

свързаните повърхностни водни тела PM_1_2 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

PM_1 подземни 

води

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Опазване на 

количественото състояние 

на подземните води

1.Забрана за издаване на разрешителни  

за водовземане когато понижението на 

водното ниво и временното или 

постоянно изменение на посоката на 

потока  в подземното водно тяло 

създават опасност от привличане на 

солени или замърсени води PM_1_1 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_3 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането
Изменение или отнемане 

на разрешителни за 

водовземане от подземни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

1.Изменение на издадените 

разрешителни за водовземане за ПВТ 

или части от тях , в които е установено 

трайно понижение на водното ниво CA_3_1 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_4 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането
Изпълнение на 

процедурата по 

преразглеждане на 

издадените разрешителни 

за водовземане от 

подземни води с цел 

постигане на целите за 

водното тяло 

1.Изпълнение на процедурата по 

преразглеждане на издадените 

разрешителни за водовземане от 

подземни води с цел постигане на 

целите за водното тяло 

CA_4_1 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_3 подземни 

води

#N/A Други превантивни мерки Контрол върху 

водовземането

Изменение или отнемане 

на разрешителни за 

водовземане от подземни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

5.Изменение на параметрите на 

разрешеното водовземане по 

разрешителни за водовземане от 

подземни води в случаите на установен 

риск от привличане на солени води, 

замърсени води или води със завишени 

по естествени причини концентрации 

на вещества или йони спрямо 

стандарта з качество. CA_3_5 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_5 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането Подобряване на контрола 

на разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

5.Контрол за спазване на изискванията 

за измерване на черпените количества 

подземни води CA_5_5 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Контрол върху 

водовземането
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

4. Оборудване на съоръженията за 

водовземане от подземни води със 

стационарно монтирани във 

водовземното съоръжение устройства 

за измерване на водното ниво CA_2_4 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_5 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането Подобряване на контрола 

на разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

4.Извършване на проверки за 

установяване на незаконно черпене на 

подземни води CA_5_4 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води
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CA_5 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането Подобряване на контрола 

на разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

2.един път на 3 години на 

разрешителните за водовземане от 

подземни води с разрешено количество 

от 30 000 до 150 000 куб.м.год CA_5_2 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_5 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането Подобряване на контрола 

на разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

3.един път в срока на действие на 

ПУРБ на разрешителните за 

водовземане от подземни води с 

разрешено количество под 30 000 

куб.м.год. CA_5_3 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Контрол върху 

водовземането Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

1.Оборудване на водовземни 

съоръжения със запаметяващи 

устройства за измерване на водните 

нива в зони със значим натиск от 

водовземане CA_2_1 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL001 Ново село 3 МОСВ, БДДР 2100000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL002 Буковец 1 МОСВ, БДДР 700000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL002 Дунавци 1 МОСВ, БДДР 700000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL003 Арчар 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL004 Долни Цибър 3 МОСВ, БДДР 210000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL006 Остров 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL009 Вардим 3 МОСВ, БДДР 210000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL011 Гарван 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL013 Дреновец 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL013 Лом 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL014 Ботево 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL014 Якимово 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL015 Хърлец 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL016 Галиче 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води
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CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL017 Искър 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL018 Крета 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL019 Ловеч 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL020 Новград 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL021 Баниска 2 МОСВ, БДДР 14000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL022 Севлиево 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QРL023 Бъзовец 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QРL023 Хайредин 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QРL024 Тръстеник 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QРL024 Тръстеник 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QРL025 Славяново 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QРL025 Обнова 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QРL026 Българско сливово 3 МОСВ, БДДР 210000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G00000QР027 Враца 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G00000NQ028 Ботевград 3 МОСВ, БДДР 210000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G00000NQ029 Годеч 3 МОСВ, БДДР 210000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G00000NQ031 Самоков 3 МОСВ, БДДР 210000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води
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CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G000000N033 Нови Искър 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G000000N033 Божурище 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G000000N033 Горни Богров 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G00000N2034 Динково 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G00000N1035 Поляна 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G00000N1035 Ветрен 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G000N1BP036 Славотин 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G000000N049 Краново 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G000K1HB050 Хърсово 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G000K1HB050 Подайва 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G000K1HB050 Драгомъж 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000J3K051 Светослав 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

3. Провеждане на проучвателен 

мониторинг за установяване 

източниците на натиск при установено 

влошаване на състоянието на водното 

тяло и неустановен източник на този 

натиск OS_3_3 допълваща 

GW BG1G0000QAL004 ПВТ неприложимо БДДР 20240,00 ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

3. Провеждане на проучвателен 

мониторинг за установяване 

източниците на натиск при установено 

влошаване на състоянието на водното 

тяло и неустановен източник на този 

натиск OS_3_3 допълваща 

GW BG1G0000QAL007 ПВТ неприложимо БДДР 20240,00 ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

3. Провеждане на проучвателен 

мониторинг за установяване 

източниците на натиск при установено 

влошаване на състоянието на водното 

тяло и неустановен източник на този 

натиск OS_3_3 допълваща 

GW BG1G00000NQ031 ПВТ неприложимо БДДР 20240,00 ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

13. Проучвания на замърсявания, вкл. 

фонови замърсявания, на подземни 

води OS_3_13 допълваща 

GW BG1G0000QAL004 ПВТ неприложимо БДДР 20240,00 ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

13. Проучвания на замърсявания, вкл. 

фонови замърсявания, на подземни 

води OS_3_13 допълваща 

GW BG1G0000QAL007 ПВТ неприложимо БДДР 20240,00 ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и въздействия 

Проучване за установяване 

на замърсяване на 

повърхностни и подземни 

води

13. Проучвания на замърсявания, вкл. 

фонови замърсявания, на подземни 

води OS_3_13 допълваща 

GW BG1G00000NQ031 ПВТ неприложимо БДДР 20240,00 ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GO_1 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението Опазване на 

количественото състояние 

на подземните води

3.Завършване и публикуване на 

регистрите на кладенците за 

задоволяване на собствените 

потребности на гражданите GO_1_3 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_5 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането Подобряване на контрола 

на разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

1. Ежегоден контрол на 

разрешителните с разрешено 

водовземане с количество над 150 000 

куб.м.год; CA_5_1 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GD_1 подземни 

води

#N/A Други превантивни мерки Пряко 

отвеждане на 

замърсители в 

подземните 

води

Предотвратяване на 

отвеждането на 

приоритетни вещества в 

подземните води

1.Забрана за издаване на разрешителни 

за пряко отвеждане на замърсители в 

подземните води GD_1_1 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL011 Попина 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G000N1BP036 Рабиша 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G000N1BP036 Ярловица 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G000000N049 Йовково 1 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_2 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на 

количественото състояние 

на подземните води

5. Изграждане на нови пунктове за 

мониторинг на подземни води в 

райони неповлияни от черпене - за 

оценка на средномногогодишното 

подхранване на подземните води;

CA_2_5

допълваща 

GW BG1G0000QAL052 Долина 2 МОСВ, БДДР 70000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_3 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането
Изменение или отнемане 

на разрешителни за 

водовземане от подземни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

2.Отнемане на издадените 

разрешителни за водовземане за ПВТ 

или части от тях , в които е установено 

трайно понижение на водното ниво CA_3_2 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_3 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането
Изменение или отнемане 

на разрешителни за 

водовземане от подземни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

3.Отнемане на издадените 

разрешителни за водовземане за ПВТ 

опредени в риск/лошо състояние по 

количество; CA_3_3 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_3 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането
Изменение или отнемане 

на разрешителни за 

водовземане от подземни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

4.Отнемане на част от разрешените 

водни количества в издадените 

разрешителни за водовземане за ПВТ 

опредени в риск/лошо състояние по 

количество; CA_3_4 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_11 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Опазване на 

количественото състояние 

на подземните води

1.Отнемане на разрешителни за 

водовземане от подземни води в 

случаите на неупражняване на права, 

предоставени с разрешителното, в 

определения в него срок. CA_11_1 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_11 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането

Опазване на 

количественото състояние 

на подземните води

2.Отнемане на част от разрешеното 

водовземане по разрешителни за 

водовземане от подземни води в 

случаите на неупражняване на права в 

определените в разрешителното 

параметри на използването. CA_11_2 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 
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финансиране
Програма от мерки

GO_1 подземни 

води

#N/A Подобряване на управлението Подобряване на 

управлението Опазване на 

количественото състояние 

на подземните води

4.Съставяне и публикуване на 

регистри на разрешителните за 

водовземане по подземни водни тела GO_1_4 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

PM_2 подземни 

води

#N/A Други превантивни мерки Други 

превантивни 

мерки

Опазване на химичното 

състояние на подземните 

води от замърсяване и 

влошаване

2.Забрана за извършването на дейности 

водещи до отвеждането в подземните 

води на опасни вещества PM_2_2 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CA_5 подземни 

води

Подобряване на управлението Контрол върху 

водовземането Подобряване на контрола 

на разрешителните за 

водовземане от подземни 

води

8.Контрол за спазване на изискванията 

за оборудване на съоръженията за 

водовземане от подземни води с 

устройства за измерване на водното 

ниво CA_5_8 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

DP_11 подземни 

води

2 Намаляване на замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието.

Дифузно 

замърсяване Прилагане на екологични 

практики или най-добрите 

налични техники за 

ограничаване на 

отвеждането в подземните 

води на замърсяващи 

вещества

1.Прилагане на екологични практики 

или най-добрите налични техники за 

ограничаване на отвеждането в 

подземните води на замърсяващи 

вещества DP_11_1 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо Оператори на 

съоръжения

неприложимо частни инвестиции 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

DP_13 селско 

стопанство

3 Намаляване на замърсяването с 

пестициди от земеделието.

Дифузно 

замърсяване
Опазване на водите от 

замърсяване с препарати за 

растителна защита

9.Контрол на използването на 

пестициди в райони на подземни водни 

тела, формирани в карстови водни 

хоризонти, разкриващи се на 

повърхността DP_13_9 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприложимо ДБ 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

CR_1 ценова 

политика

10 Мерки от ценовата политика за  

прилагане на възстановяването 

на разходите за водни услуги от 

промишлеността.

Възстановяване 

на разходите за 

водни услуги
Ефективно въвеждане на 

принципа "замърсителя 

плаща" 

3. Заплащане на такси за замърсяване 

за инжектиране и реинжектиране на 

замърсяващи вещества в земните недра 

в зависимост от количеството на 

съответните вещества. CR_1_3 основна

GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприложимо частни инвестиции 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

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 

GW BG1G0000TJK045 ДРБУ неприложимо земеделски 

стопани

неприложимо частни инвестиции 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GO_6 подземни 

води

14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на химичното 

състояние на подземните 

води

Възстановяване и /или рехабилитация 

на съществуващи пунктове за 

мониторинг на химичното състояние 

на подземните  води

GO_6_2

допълваща 

GW BG1G0000QAL007 Загражден 1 ИАОС 15 000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GO_6 подземни 

води

14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на химичното 

състояние на подземните 

води

Възстановяване и /или рехабилитация 

на съществуващи пунктове за 

мониторинг на химичното състояние 

на подземните  води

GO_6_2

допълваща 

GW BG1G0000QAL019 Малчика 1 ИАОС 15 000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GO_6 подземни 

води

14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на химичното 

състояние на подземните 

води

Възстановяване и /или рехабилитация 

на съществуващи пунктове за 

мониторинг на химичното състояние 

на подземните  води

GO_6_2

допълваща 

GW BG1G0000QAL019 Новачене 1 ИАОС 15 000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GO_6 подземни 

води

14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на химичното 

състояние на подземните 

води

Възстановяване и /или рехабилитация 

на съществуващи пунктове за 

мониторинг на химичното състояние 

на подземните  води

GO_6_2

допълваща 

GW BG1G0000QPL026 Александрово 1 ИАОС 15 000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GO_6 подземни 

води

14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на химичното 

състояние на подземните 

води

Възстановяване и /или рехабилитация 

на съществуващи пунктове за 

мониторинг на химичното състояние 

на подземните  води

GO_6_2

допълваща 

GW BG1G00000QP027 Враца 1 ИАОС 15 000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GO_6 подземни 

води

14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на химичното 

състояние на подземните 

води

Възстановяване и /или рехабилитация 

на съществуващи пунктове за 

мониторинг на химичното състояние 

на подземните  води

GO_6_2

допълваща 

GW BG1G00000N2034 Василовци 1 ИАОС 15 000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GO_6 подземни 

води

14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на химичното 

състояние на подземните 

води

Възстановяване и /или рехабилитация 

на съществуващи пунктове за 

мониторинг на химичното състояние 

на подземните  води

GO_6_2

допълваща 

GW BG1G00000N2034 Василовци 1 ИАОС 15 000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GO_6 подземни 

води

14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на химичното 

състояние на подземните 

води

Възстановяване и /или рехабилитация 

на съществуващи пунктове за 

мониторинг на химичното състояние 

на подземните  води

GO_6_2

допълваща 

GW BG1G0000QAL003 Орсоя 1 ИАОС 15 000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GO_6 подземни 

води

14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на химичното 

състояние на подземните 

води

Възстановяване и /или рехабилитация 

на съществуващи пунктове за 

мониторинг на химичното състояние 

на подземните  води

GO_6_2

допълваща 

GW BG1G0000QAL004 Долни Цибър 1 ИАОС 15 000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води

GO_6 подземни 

води

14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Подобряване на 

управлението
Подобряване на 

мониторинга на химичното 

състояние на подземните 

води

Възстановяване и /или рехабилитация 

на съществуващи пунктове за 

мониторинг на химичното състояние 

на подземните  води

GO_6_2

допълваща 

GW BG1G0000QAL012 Сребърна 1 ИАОС 15 000 ОПОС 7.2.6 Програма от мерки за запазване и 

подобряване състоянието на подземните 

води
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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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

CA_12 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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 

разрешителен 

режим

неприложимо МЗХ неприложимо ДБ 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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/общин

ски бюджет

7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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/общински 

бюджет/частни 

инвестиции

7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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/общински 

бюджет/частни 

инвестиции

7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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/общински 

бюджет/частни 

инвестиции

7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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

7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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/ЕСИФ

7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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/ЕСИФ

7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 соръжението

съгласно проект ДБ/ЕСИФ 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 соръжението

съгласно проект ДБ/ЕСИФ 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

HY_12 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

HY_12 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

HY_6 Мерки за намаляване на 

седиментите от почвената ерозия 

и повърхностния отток (surface 

runoff).

Хидроморфолог

ия

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

HY_6 Мерки за намаляване на 

седиментите от почвената ерозия 

и повърхностния отток (surface 

runoff).

Хидроморфолог

ия

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

HY_6 Мерки за намаляване на 

седиментите от почвената ерозия 

и повърхностния отток (surface 

runoff).

Хидроморфолог

ия

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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.).

Хидроморфолог

ия

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 МЗХ неприложимо ДБ 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 правила за 

добра земеделска практика в нитратно 

уязвими зони

NI_1_9 основна SW/ GW повърхностни и 

подземни ВТ

ДРБУ неприложимо МЗХ неприложимо ДБ 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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/Бранш

ови организации

съгласно проект ЕСИФ 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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/

НПО

неприложимо/съгласно проект ДБ/ЕСИФ 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

OS_1 климат 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

OS_1 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

OS_1 климат 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

OS_1 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

OS_1 климат 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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/общин

ски бюджет

7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

OS_1 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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/общин

ски бюджет

7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

OS_1 климат 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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/Собствени

к 

съгласно проект ДБ/частни 

инвестиции

7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

OS_1 климат 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

OS_1 климат 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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

7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

OS_1 климат 24 Адаптиране към изменението на 

климата.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

OS_2 ретензия 23 Мерки за естествено задържане 

на води.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

OS_2 ретензия 23 Мерки за естествено задържане 

на води.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

OS_3 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

OS_3 мониторинг 14 Научноизследователска дейност, 

подобряване на базата от знания 

за намаляване на несигурността.

Други 

значителни 

неблагоприятн

и 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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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/съглас

но проект

ДБ/ЕСИФ 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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/съглас

но проект

ДБ/ЕСИФ 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление



Код на 

мярка
Група Код КТМ Ключов тип мярка (КТМ) 

Тип на 

мярката, 

когато е 

определена 

като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на мярката
Код на 

действието
Вид мярка SW GW Водно тяло

Място на 

прилагане
Количество

Прилагащ 

орган
Стойност лв

Източник на 

финансиране
Програма от мерки

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

CA_8

хидроложки 

режим

7 Подобряване на режима на 

оттока и/или определяне на 

екологичен отток.

Контрол върху 

водовземането

Осигуряване на измерване 

на количеството 

повърхностните води  

3.Оценка на натиска върху 

количеството на повърхностните води 

чрез балансов метод

CA_8_3 основна SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 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.).

Хидроморфолог

ия

Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките

9. Забрана за всякакви действия, 

водещи до хидроморфологични 

изменения на водните течения, 

обитавани от главоч (Cottus gobio), 

съгласно разпространението на вида, 

доказано с актуални научни 

изследвания

HY_7_9 допълваща SW повърхностни водни 

тела

ДРБУ неприложимо БД неприложимо ДБ 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

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 7.2.8 Програма от мерки за Дунавски район 

за басейново управление

HY_11 свързаност 5 Подобряване на надлъжната 

непрекъснатост (напр.  създаване 

на рибни проходи, разрушаване 

на стари бентове).

Хидроморфолог

ия

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите

15. При изграждане на съоръжения за 

осигуряване на непрекъснатостта на 

реката (рибни проходи, байпаси и др.) 

да се използват най-добри практики за 

осигуряване на максимална 

ефективност и минимизиране на 

въздействията

HY_11_15 допълваща SW повърхности ВТ ДРБУ неприложимо Собственик или 

оператор на 

съоръжението

съгласно проект частни инвестиции 7.2.4 Програма от мерки за 

намаляване/смекчаване на 

хидроморфологичния натиск  и запазване и 

подобряване на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела


