
Регистър на постъпилите мнения, становища и предложения в рамките на обществени консултации по Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление, обхващаш периода 2016 - 2021 г. 

№ Подател на предложението/становището/препоръката

Начин на постъпване - чрез писмо, e-mail, 

анкета, по време на срещи със 

заинтересованите страни или др. 

Кратко резюме на предложението/становището/препоръката Предприети действия

1 Сдружение "Балканка" e-mail

Коментари относно начина на актуализация на регистъра на зоните за защита на водите в Проектите на ПУРБ 2016 - 2021 г на 

четкирите басейнови дирекции,вкл. предложение за забрани за изграждане на ВЕЦ в зоните за опазване на стопански ценни видове 

риби и други водни организми  Изказано е мнение, че във всички ПУРБ следва да има мерки в новите ПУРБ, които да са свързани със 

стопански ценните видове. Дадена е положителна оценка на БДДР, тъй като е определила като зони за защита на водите - зоните с 

критично намалени популации от Балканска пъстърва и са въведени мареки за постигане на целите. Информация за извършени 

посещения на ВЕЦ и констатирани нередности.

Предложените забрани са въведени като мерки в актуализирания Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ: "Забрана за издаване на разрешителни за 

водовземане за ВЕЦ в зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми" и "Забрана за издаване на разрешителни за водовземане за ВЕЦ в зоните определени за отдих и 

воден спорт"

2 Сдружение "Балканка" e-mail
Информация с Допълнение №1 към Жалба до ЕК по отношение опазването на речните и крайречни екосистеми от влияние на ВЕЦ-

овете в страната.

Предложените забрани са въведени като мерки актуализирания Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ: "Недопускане на нови негативни промени в 

хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защита на 

водите", "Забрана за водовземане от ВЕЦ при маловодие (съгласно  методика за екологичен отток) ", "Забрана за изграждане на ВЕЦ на място на съществуващи мелници, тепавици, перила , 

караджейки ", "Забрана за издаване на нови разрешителни за МВЕЦ на водопровод за питейно-битово водоснабдяване след ПСПВ " и "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"

3 Община Полски Тръмбеш писмо 

Предложение за включване на нова мярка с наименование  „Доизграждане на канализационна система (вкл. ПСОВ) за населено място 

с под 2 000 е.ж., за което има частично изградени канализационна мрежа и ПСОВ“, с конкретен обект "Доизграждане на 

канализационна система, включително ПСОВ за най-критичната зона на с. П. каравелово, общ. П. Тръмбеш - кв. кв. 75, 75А, 76, 77, 79 и 

80"

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места под 2 000 е.ж., например: "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". В ПоМ за ДРБУ 

с. Петко Каравелово е включено като място на прилагане на тази мярка.

4 Сдружение "Балканка" e-mail
Предложение за включване на мерки в съответните ПУРБ за картиране на всички бариери и за тези от тях, които не функционират за 

целите, за които са били създадени да се изготви график за тяхното премахване.

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са включени следните действия с тази насоченост: "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", "Оценка на въздействието на всички миграционни бариери по речен басейн, включително оценка на състоянието на същите" и "Разработване на програма и премахване 

на нефункциониращите миграционни бариери"

5 Сдружение Българско каяк дружество, гр. София писмо 

Предложение/мотивирано становище за определяне на определени участъци от реките в ДРБУ, като зони за защита на водите по чл. 

119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ - "водните тела, определени като води за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за 

къпане".

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са включени следните действия с тази насоченост: "Включване в Регистъра на зоните за защита на водите на зони 

с води за отдих и водни спортове след определянето им от компетентния орган, съгласно действащото законодателство", "Забрана за издаване на разрешителни за водовземане за ВЕЦ в зоните 

определени за отдих и воден спорт" и "Изготвяне на програма от мерки за зони с води за отдих и водни спортове, съобразно изискванията в заповедите за тяхното определяне"

6 РИОСВ - Стара Загора 
писмо, изпратено до МОСВ и получено в 

БДДР чрез МОСВ
Предложение за прецизиране на мерки, които не са от ДРБУ Не е необходимо

7 РИОСВ-Бургас
писмо, изпратено до МОСВ и получено в 

БДДР чрез МОСВ
Предложение за прецизиране на мерки, които не са от ДРБУ Не е необходимо

8 РИОСВ-Хасково
писмо, изпратено до МОСВ и получено в 

БДДР чрез МОСВ
Предложение за прецизиране на мерки, които не са от ДРБУ Не е необходимо

9 РИОСВ- Монтана писмо от МОСВ

Предложения за допълнения към Към Раздел 3. Актуализация на регистъра на зоните за защита на водите от ПУРБ,  Приложение 

3.5.1.А. Регистър на защитените зони за опазване на типовете природни местообитания и местообитания на видове растения и 

животни (без птици), Приложение 7.2.3 Програма от мерки за намаляване на замърсяването от точкови/дифузни източници чрез 

закриване на депа, които не отговарят на екологичните изисквания, включително мониторинг и контрол са предвидени мерки за 

закриване на общински депа за битови отпадъци, които на отговарят на нормативните изисквания, точка 8.5. Планове за управление 

на защитени територии и зони за защита на водите към Раздел 8 от ПУРБ 2016 – 2021 

Извършени са необходимите допълнения/Отстранени са посочените неточности 

10 РИОСВ-Благоевград писмо от МОСВ Предложение за прецизиране на мерки, които не са от ДРБУ Не е необходимо

11 РИОСВ - Враца писмо от МОСВ

Мярката с код БДДР К151 „Прилагане на процедури по ОВОС, при водовземане от водни тела, в които черпенето надвишава 60% от 

разполагаемите ресурси на подземното водно тяло.“, да съответства на т. 26 от Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 от ЗООС „Добив на 

подземни води или изкуствено подхранване на подземните води с годишен обем на добиваната вода или вода за подхранване 10 

млн. м3 или повече“.

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са включени следните действия с тази насоченост: "Прилагане на ОВОС за инвестиционни предложения/проекти, 

свързани с ново изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела", "Прилагане на ОВОС при водовземане от подземни водни тела" и "Прилагане на ОВОС, при водовземане от 

повърхностни водни тела" . Мерките/дейностите ще се изпълняват, съгласно нормативните изисквания на ЗООС и ЗВ.

12 РИОСВ - Плевен по електронна поща, писмо до МОСВ
Коментари относно типология на повърхностните води. Препоръки за допълване на мерки, свързани с инвестиционни политики на 

съответните общини, закриване на депа и други. 

Характеристиката на типовете и факторите за дефиниране на типологията за реки и езера в България, са част от Приложение 6 на Наредба Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води. 

Извършени са необходимите допълнения/Отстранени са посочените неточности по отношение на местата на прилагане на мерки, свързани с изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ; 

закриване на депа; прилагане на процедурите по ОВОС; забрани и ограничения в зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

13 Светла Ценова, Община Севлиево e-mail
Предложения във връзка с прецизиране на мерките, свързани с доизграждане на виК мрежа и доизграждане на канализационна 

система, проекти на общината да бъдат отразени в мерките, свързани с недостига на вода и засушаването.

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места под 2 000 е.ж. и реконструкция на водопроводната мрежа, например: "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", "Проучване и изграждане на води съоръжения за водовземане, осигуряващи алтернативно и/или допълнително питейно водоснабдяване в райони, в които е 

констатиран недостиг на вода" и "Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване"

14 ГД "ОПОС" писмо
Предложение за унифициране на информацията в приложенията с ПоМ. Предложение за вписване на "индикативен източник за 

финансиране". Да се прецизират бенефициентите 
Извършени са необходимите допълнения/Отстранени са посочените неточности по отношение прилагащ орган и източник на финансиране на посочените мерки



№ Подател на предложението/становището/препоръката

Начин на постъпване - чрез писмо, e-mail, 

анкета, по време на срещи със 

заинтересованите страни или др. 

Кратко резюме на предложението/становището/препоръката Предприети действия

15 Община Полски Тръмбеш писмо

Предложение за включване на инвестиционно предложение за реконструкция на водопроводната мрежа  и последващо 

възстановяване на настилка от улици и населени места в общината към мярка 107 "Намаляване на водовземането чрез мерки по 

водопроводната мрежа с цел намялаване физическите загуби" 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за реконструкция на водопроводната мрежа, например: "Намаляване на водовземането 

чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване"  чрез "Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване"

16
Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на 

река Дунав" 
писмо, e-mail, анкета 

Да се прецизира мярка К44, съобразно изискванията на Закона за водите, като се вземат предвид особеностите на рнека Дунав като 

плавателна река 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мярката е преформулирана: "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"

17 Дирекция природен парк "Врачански Балкан" писмо Изразено положително становище по Проекта на ПУРБ Не е необходимо

18 Дирекция "Речен надзор" писмо
Коментар относно определянето на Дунав като силно модифициарно водно тяло, влиянието на корабоплаването върху състоянието на 

река Дунав, предложение за прецизиране, промяна и нанасяне на корекции относно мерки К114, К115, К116
В Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са отпаднали мерки К114, К115, К116 от финалния вариант на плана, с мотив, че не са приложими за района

19 "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД писмо

Предложение за прецизиране и допълване на мерките, свързани с инвестиционни проекти на общините и ВиК дружествата, касаещи 

доизграждане/рехабилитация на водопроводна мрежа и изграждане/рехабилитация на канализация, представяне  на краткосрочна 

инвестиционна програма от Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на "виК - Шумен" 

ООД, град Шумен 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места под и над 2 000 е.ж. и реконструкция на водопроводната мрежа, например: "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", "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" и "Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване"

20 РЗИ - Силистра писмо

Предложение за съкратяване на сроковете за учредяване на СОЗ, при спазване на изискванията на Наредба №3/2000 г. При 

регистриране на ведомствени промишлени кладенци, чиято вода се използва и за битови и/или питейно-битови цели - да се 

информира своевременно и съответното РЗИ 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за актуализация на законодателството свързано със СОЗ: "Актуализация на 

законодателството, свързана с определяне на санитарно - охранителни зони (СОЗ)". РЗИ са страна в процедурите при приемане на новоизградени съоръжения за ПБВ, както и при определяне на СОЗ 

около водоизточници за ПБВ. РЗИ като компетентен орган получават своевременна информация за кладенци, които ще бъдат използвани за ПБТ.

21 Изпълнителна агенция по рибарство и култури писмо 
Да бъдат допълнени и корегирани мерки К42, К52, съобразно с компетенциите и правомощията на Изпълнителна агенция "Рибарство 

и аквакултури" 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са коригирани К42 и К52, съобразно с компетенциите и правомощията на Изпълнителна агенция "Рибарство и 

аквакултури", като е въведена мярка: "Актуализация на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, съгласно действащата заповед, издадена на основание чл. 3, ал. 1, 

т. 1 и т. 2 от ЗРА"

22 Българска асоциация по водите писмо 

Предложения относно формулировка на мерки: Изготвяне на методика за определяне на минимално допустимия речен отток, който 

да отчита специфичните характеристики и изисквания на речните системи; Разработване и приемане на Наредба за определяне на 

нормите за водопотребление при предоставяне на водните услуги; Разработване и утвърждаване на методика за проектиране на 

рибни проходи при строителство на водостопански системи и съоръжения в речните легла;Извършване на правен и институционален 

анализ на действащата нормативна уредба и правния регламент на отношенията между съответните институции и координацията на 

правомощията им по управление на водния сектор, които следва да осигурят прилагането на ЗВ и подзаконовите актове към него, 

както и др. нормативни актове в областта на околната среда, имащи отношение към водите и тяхното използване и управление; 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са въведени нови/редактирани мерки, в следствие на направените предложения: "Приемане на методика за 

определяне на екологичния отток ", "Разработване и приемане на Наредба за определяне на нормите за водопотребление при предоставяне на водните услуги", "Разработване и приемане на 

наредба за рибните проходи", "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", "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", "Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен отток", 

"Подобряване на хидроморфологичните условия на водните тела", "Подобряване на надлъжната непрекъснатост", "Актуализация на законодателството, свързана с определяне на санитарно - 

охранителни зони (СОЗ)", "Извършване на проучвания  и изграждане на нови водовземни съоръжения за осигуряване на алтернативно и/или допълнително водоснабдяване  на райони с трайно 

23 "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Русе писмо Изказано положително мнение за Проект на ПУРБ Не е необходимо

24 Дирекция "Морско дело и рибарство" писмо 
Предложение във връзка с повишаване на информираността по прилагането на мерки К131, К161, К63. Да се прецизират мерки К42, 

К47, К48, К52, К53 от Проекта на ПУРБ  във връзка си зискванията на Закона за рибарство и аквакултури

Мярка К131 е насочена към Подобряване на надлъжната непрекъснатост (напр.  създаване на рибни проходи, разрушаване на стари бентове)  с прилагащ орган - собственик или оператор на 

съоръжението; Извършени са необходимите допълнения/Отстранени са посочените неточности по отношение прилагащ орган и източник на финансиране на посочените мерки; Зоните за стопански ценни 

видове риба и други водни организми се определят, съгласно национален "Подход за определяне/актуализиране на зони за защита на водите и техните екологични цели, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от 

Закона за водите"; В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са коригирани К42, К47, К48, К52 и К53, съобразно с компетенциите и правомощията в ЗРА , като е 

въведена мярка: "Актуализация на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми, съгласно действащата заповед, издадена на основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗРА"; Всички 

мерки, които тези зони за защита са прецизирани съгласно разписаните изисквания, забрани и ограничения в ЗРА.

25
Българска асоциация на Дунавските драгажни 

предприятия
писмо 

Да се прецизира мярка К44, съобразно изискванията на Закона за водите, като се вземат предвид особеностите на река Дунав като 

плавателна река 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мярката е преформулирана: "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"

26 Централно и Источноевропейския екологичен център e-mail

Да се обърне внимание на анализ на изпълнението на мерките от ПУРБ 2010 – 2015 г. Да се допълни информацията за възможни 

източници на финансиране. Да се обърне повече внимание на климатичните промени. Да се обърне повече внимание на получените в 

рамките на анкетни проучвания мнения и предложения.  Да се изготвят резюмета на отделните раздели на ПУРБ за широката 

общественост. Да се подобри между институционалното сътрудничество

Във финалния вариант на ПУРБ е направен по-подробен анализ на изпълнението на мерките, вкл. е представена и информация за източниците на финасиране; В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка 

от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ е включена мярка "Смекчаване на натиска от климатичните промени"; Отразяването на постъпилите мнения, становища и предложения се извършва след 

приключване на обществените обсъждания; Изготвени са резюмета на отделните раздели в ПУРБ; Проведени национални координационни срещи с министерства и ведомства, които са планирани като 

прилагащ/изпълнителен орган и/или източник на финансиране при изпълнение на мерките - МРРБ, МЗХ, МИ, МЕ и МЗ; Проведени национални тематични срещи организирани от Българска асоциация по 

водите и Българска стопанска камара, като целта е на най-ранен етап да се информират заинтересованите страни за мерките, които са насочени към водоползвателите – в селското стопанство, ВиК, 

енергетиката, икономиката и здравеопазването, имащи ангажименти по изпълнението им;

27 Община Лозница писмо 
Да се допълнят мерки, свързани с инвестиционната политика на Общината, свързани с доизграждане на канализация, реконструкция 

на водопроводна мрежа, 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места под 2 000 е.ж. и реконструкция на водопроводната мрежа, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води" и "Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". 

В ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост. 

28 община Мизия писмо 

В Плана да бъдат включени мерки за почистване и продълбочаване на р. Скът - от устието на р. Дунав до регулационните граници на 

гр. Мизия. Да бъдат включени за целия район на басейново управление мерки за ново изграждане, а не само за ремонт на 

канализация, както и за ремонт и изграждане на водопроводна мрежа. 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места под 2 000 е.ж. и реконструкция на водопроводната мрежа, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води" и "Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". 

В ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост. 

29
инж. Иван Андреев, Изпълнителен Директор на 

Българска минно-геоложка камара
писмо 

Прециризане на текста на мярка К27 от Приложение №7.1.2. и съобразяването му с наличните нормативно определени отстояния, 

забрани и ограничения, както и ограниченията при доказана необходимост в Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за 

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарн-охронатилени зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване. 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мярка К27 е преформулирана и включена, като мярка в Приложение 1 "Списък на дейностите, забранени или 

ограничени в зоните за защита на питейните води"  към актуализирания Национален каталог, което е съобразено с Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарн-охронатилени зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване



№ Подател на предложението/становището/препоръката

Начин на постъпване - чрез писмо, e-mail, 

анкета, по време на срещи със 

заинтересованите страни или др. 

Кратко резюме на предложението/становището/препоръката Предприети действия

30 Държавен фонд Земеделие писмо Съгласува без забележки представените планове Не е необходимо отразяване в ПУРБ

31 "ПВБ Пауър България" писмо

Преразглеждане на мерките, свързани с действащи ВЕЦ -  от програмата с мерки следва да отпаднат всички общи мерки, които са 

насочени към преразглеждане на издадените разрешителни, без да бъдат конкретизирани кои са тези разрешителни, които ще 

подлежат на преразглеждане, на какво основание и при спазване на каква процедура; посочените в Приложение 7.1.2. мерки следва 

да бъдат прегледани и да бъдат уеднаквени, за да е ясно какво се цели да се постигне с прилагането на дадена мярка и до  какъв 

краен резултат може да доведе нейното прилагане; да бъдатвключени указания как и в какъв срок следва да се приложат 

предвидените мерки;

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мерките са законово обосновани. Разрешителните за водовземане се преразглеждат относно съответствието с целите 

за опазване на околната среда по чл. 156а от ЗВ, когато:  данните от мониторинга или друга информация и оценки показват, че целите за опазване на околната среда, установени за водно тяло, не се постигат 

или съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло  или потенциала на изкуствено или силно модифицирано водно тяло; са констатирани несъответствия между хидроморфологичните условия 

и екологичното състояние на водно тяло или добрия екологичен потенциал на  изкуствено или силно модифицирано водно тяло; за водното тяло са обосновани изключения по чл. 156б  –  156ж от ЗВ, 

изискващи изпълнение на определени условия.  Разрешителните за водовземане се преразглеждат при всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите по чл. 156з от 

ЗВ.  Когато упражняването на правата по разрешително за водовземане представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на целите за опазване 

на околната среда, или за неизпълнение на условията по чл. 156б  –  156ж от ЗВ,  директорът на  БД  планира  изменение на разрешителното,  а  когато с изменение не могат да бъдат постигнати целите или 

32 Община Добрич писмо Да се допълни Проект на общината за доизграждане на канализация - включване на кв. Рилци, гр. Добрич към мярка K84 
За гр. Добрич, респ. кв. Рилци в ПоМ за ДРБу  е планирана мярка "Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените места:  Изграждане, реконструкция или 

модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж."

33 Община Разград писмо Предложение за включване към мерките на проекти на общината за канализация и ВиК мрежа 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места под 2 000 е.ж. и реконструкция на водопроводната мрежа, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води" и "Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". 

В ПоМ мерките са предвидени, както с конкретни места на прилагане, така и за целия ДРБУ при необходимост. 

34 ДНП "Централен балкан" писмо Предложение за допълване на информацията и мерките, свързани с територията на НП "Централен Балкан" 

Информацията за зоните за защита на водите е включена в ПУРБ, съгласно национален подход: "Критерии и подходи за определяне на зони за защита на водите и техните цели, свързани с 

воднозависими видове и местообитания" . Направена е корекция в Раздел 8 по отношение на плановете за управление на защитените територии. В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от 

мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидена мярка, свързана с НП "Централен Балкан": "Определяне на минимално допустим отток след водовземания от реки на територията на НП 

"Централен балкан" не по малък от 30% от определеното за съоръжението средномногогодишното водно количество"

35 Община Троян писмо Предложение за включване към мерките на проекти на общината за канализация и ВиК мрежа 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места под 2 000 е.ж. и реконструкция на водопроводната мрежа, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води" и "Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". 

В ПоМ мерките са предвидени, както с конкретни места на прилагане, така и за целия ДРБУ при необходимост. 

36 "Норд Ел" e-mail

Преразглеждане на мерките, свързани с действащи ВЕЦ -  посочената мярка К142 няма пряко отношение към постигането на 

заложените за водното тяло цели, което се намира в лошо състояние не поради разрешеното водовземане, а в следствие от неактивен 

в момента натиск и следва да не се прилага спрямо издадено разрешително за водовземанер да отпаднат всички общи мзерки, които 

са насочени към преразглеждане на издадените разрешителни, без да бъдат конкретизирани кои са тези разрешителни, които ще 

подлежат на преразглеждане, на какво основание и при сапзване на каква процедура, посочените в Приложение 7.1.2. мерки следва 

да бъдат прегледани и да бъдат уеднаквени, за да е ясно какво се цели да се постигне с прилагането на дадена мярка и до какъв краен 

резултат може да доведе нейното прилагане,  да бъдат включени указания как и в какъв срок ще се приложат предвидените мерки за 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мерките са законово обосновани. Разрешителните за водовземане се преразглеждат относно съответствието с целите 

за опазване на околната среда по чл. 156а от ЗВ, когато:  данните от мониторинга или друга информация и оценки показват, че целите за опазване на околната среда, установени за водно тяло, не се постигат 

или съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло  или потенциала на изкуствено или силно модифицирано водно тяло; са констатирани несъответствия между хидроморфологичните условия 

и екологичното състояние на водно тяло или добрия екологичен потенциал на  изкуствено или силно модифицирано водно тяло; за водното тяло са обосновани изключения по чл. 156б  –  156ж от ЗВ, 

изискващи изпълнение на определени условия.  Разрешителните за водовземане се преразглеждат при всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите по чл. 156з от 

ЗВ.  Когато упражняването на правата по разрешително за водовземане представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на целите за опазване 

на околната среда, или за неизпълнение на условията по чл. 156б  –  156ж от ЗВ,  директорът на  БД  планира  изменение на разрешителното,  а  когато с изменение не могат да бъдат постигнати целите или 

37 "Лопушна Енерджи" e-mail

Преразглеждане на мерките, свързани с действащи ВЕЦ -  посочените в Приложение 7.2.4. мерки за МВЕЦ Лопушна са мерки, които са 

неприложими спрямо посочената МВЕЦ, защото част от тях вече са изпълнени или повтарят задълженията съгласно издадено 

разрешително за водовзмеанер, да отпаднат всички общи мзерки, които са насочени към преразглеждане на издадените 

разрешителни, без да бъдат конкретизирани кои са тези разрешителни, които ще подлежат на преразглеждане, на какво основание и 

при сапзване на каква процедура, да бъдат включени указания как и в какъв срок ще се приложат предвидените мерки за изграждане 

на съответните съоръжения и кой и как ще прецени дали изградените съоръжения съответстват на българското законодателство и до 

какъв резултат може да доведе неприлагането на дадена мярка. 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мерките са законово обосновани. Разрешителните за водовземане се преразглеждат относно съответствието с целите 

за опазване на околната среда по чл. 156а от ЗВ, когато:  данните от мониторинга или друга информация и оценки показват, че целите за опазване на околната среда, установени за водно тяло, не се постигат 

или съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло  или потенциала на изкуствено или силно модифицирано водно тяло; са констатирани несъответствия между хидроморфологичните условия 

и екологичното състояние на водно тяло или добрия екологичен потенциал на  изкуствено или силно модифицирано водно тяло; за водното тяло са обосновани изключения по чл. 156б  –  156ж от ЗВ, 

изискващи изпълнение на определени условия.  Разрешителните за водовземане се преразглеждат при всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите по чл. 156з от 

ЗВ.  Когато упражняването на правата по разрешително за водовземане представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на целите за опазване 

на околната среда, или за неизпълнение на условията по чл. 156б  –  156ж от ЗВ,  директорът на  БД  планира  изменение на разрешителното,  а  когато с изменение не могат да бъдат постигнати целите или 

38 "Огоста Б.И" e-mail

Преразглеждане на мерките, свързани с действащи ВЕЦ -   да отпаднат всички общи мзерки, които са насочени към преразглеждане на 

издадените разрешителни, без да бъдат конкретизирани кои са тези разрешителни, които ще подлежат на преразглеждане, на какво 

основание и при сапзване на каква процедура, да бъдат включени указания как и в какъв срок ще се приложат предвидените мерки 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мерките са законово обосновани. Разрешителните за водовземане се преразглеждат относно съответствието с целите 

за опазване на околната среда по чл. 156а от ЗВ, когато:  данните от мониторинга или друга информация и оценки показват, че целите за опазване на околната среда, установени за водно тяло, не се постигат 

или съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло  или потенциала на изкуствено или силно модифицирано водно тяло; са констатирани несъответствия между хидроморфологичните условия 

и екологичното състояние на водно тяло или добрия екологичен потенциал на  изкуствено или силно модифицирано водно тяло; за водното тяло са обосновани изключения по чл. 156б  –  156ж от ЗВ, 

изискващи изпълнение на определени условия.  Разрешителните за водовземане се преразглеждат при всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите по чл. 156з от 

ЗВ.  Когато упражняването на правата по разрешително за водовземане представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на целите за опазване 

на околната среда, или за неизпълнение на условията по чл. 156б  –  156ж от ЗВ,  директорът на  БД  планира  изменение на разрешителното,  а  когато с изменение не могат да бъдат постигнати целите или 

39 WWF e-mail

Преразглеждане на мерките, свързани с  ВЕЦ - забрана за всякакъв вид строителство на ВЕЦ в защитените зони; поставяне на видимо и 

общо достъпно място информационни табели на всички водовземащи /хидротехнически / съоръжения; подновяване на разрешителни 

да подлежи на преценка по реда на ЗООС и ЗБР; забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания, препречващи цялото 

течение на реките; всички разрешителни  по Закона за водите да подлежат и на задължителна оценка по отношение постигането на 

целите на Рамковата идректива за водите и тя да става чрез съобщение по чл. 62а от Закона за водите, които да са задължително 

публични на страницата на БД; стандартизиране на съобщенията за издаване на разрешителни; уеднаквяване на регистрите на всички 

БД; публикуване на страницата на БД на всички становища за допустимост на ИП; всички разрешителни за водовземане, 

Предложените мерки и забрани са въведени като мерки актуализирания Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ: "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" , "Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови 

водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защита на водите", "Забрана за водовземане от ВЕЦ при маловодие (съгласно  методика за екологичен отток) ", 

"Забрана за изграждане на ВЕЦ на място на съществуващи мелници, тепавици, перила , караджейки ", "Забрана за издаване на нови разрешителни за МВЕЦ на водопровод за питейно-битово 

водоснабдяване след ПСПВ", "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", "Въвеждане на условие в разрешителните за 

40 "Поларис 08 " анкета 
Да се прецизира мярка К44, съобразно изискванията на Закона за водите, като се вземат предвид особеностите на рнека Дунав като 

плавателна река 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мярката е преформулирана: "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"

41 Община Никопол анкета 

Да се добавят мерки във връзка с премахване на препятствията за свободното преминаване на водите чрез почистване на участъци от 

речните корита и дерета от  дървета и храсти, падащи дървета, дънери, битови и строителни отпадъци и други натрупвания, 

предложение за добавяне на мерки

Част от мерките, включени в списъка от мерки за ДРБУ, са приложими и за постигане на целите при управление на риска от наводнения, респ. целите на ПУРН. Това са мерки, които са насочени към 

намаляване на неблагоприятните последици от наводненията върху околната среда, вкл. върху водите като един от компонентите на околната среда чрез намаляване и недопускане на замърсяване и 

влошаване на състоянието на водите и на зоните за защита на водите в резултат от наводнения. 

42 Община Враца анкета Изграждане на ПСОВ и  канализационни системи в малките населени места 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места под 2 000 е.ж. и реконструкция на водопроводната мрежа, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води" и "Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". 

В ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост. 

43 Община Севлиево анкета Да се прецизира Мярка К46

Мярка К46 е допълнена с редица дейности, свързани с опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, които се прилагат за всички зони за защита на питийните води, 

например: "Прилагане на забрани и ограничения при одобряване на инвестиционни предложения във водосбора на язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с цел намаляване на 

необходимостта от пречистване на питейните води", " Забрана за голи сечи  с последващо изкуствено възобновяване (с изключение на акация и топола)  във водосбора на водохващаниия от 

повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване" и др. основни мерки. Прилагащите органи за тези мерки са съобразени с компетентните органи по определяне на СОЗ, вкл. 

осъществяване на контрол.

44 Община Летница анкета Да се прецизират мерките, свързани с депа и да се подълнят тези за изграждане на канализация във връзка с проекти на Общината 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места под 2 000 е.ж. и реконструкция на водопроводната мрежа, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води" и "Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". 

В ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост. Мерките свързани със закриване и рекултивация на общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания е редактирана.



№ Подател на предложението/становището/препоръката

Начин на постъпване - чрез писмо, e-mail, 

анкета, по време на срещи със 

заинтересованите страни или др. 

Кратко резюме на предложението/становището/препоръката Предприети действия

45 Община Троян анкета 
Предложение за добавяне на мерки във връзка с подобряване проводимостта на речните корита, за защита на речните брегове от 

ерозия и осигуряване на финансиране за прилагане на мерките.

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидена мярка: "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.)", вкл. възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия и намаляване на ерозията на водосбора; В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от 

мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените места, като в ПоМ мерките са предвидени, както с 

конкретни места на прилагане, така и за целия ДРБУ при необходимост. 

46 Община Чупрене анкета Коментар във връзка с Приложение  7,2,3.и закриването на депа
 Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидена мярка: "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"

47 ИАППД анкета 
Да се прецизира мярка К44, съобразно изискванията на Закона за водите, като се вземат предвид особеностите на река Дунав като 

плавателна река 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мярката е преформулирана: "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"

48 Дунавски драгажен флот  АД Русе анкета 
Да се прецизира мярка К44, съобразно изискванията на Закона за водите, като се вземат предвид особеностите на река Дунав като 

плавателна река 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мярката е преформулирана: "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"

49 Емил Петров, БАДДФ анкета 
Да се прецизира мярка К44, съобразно изискванията на Закона за водите, като се вземат предвид особеностите на река Дунав като 

плавателна река 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мярката е преформулирана: "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"

50 Община Плевен анкета Да се прецизират мерките, свързани със закриване на общински депа и почистване на нерегламентираните замърсявания край реките

 Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидена мярка: "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" и "Преустановяване на експлоатацията на нерегламентирани сметища, които са причина за 

влошаване на състоянието на водите"

51 РДГ - Ловеч анкета 
Да се включи мярка, свързана с изследващ мониронг на състоянието след въздействие по изземване на инертни материали по 

средните и долни течения на реките 

Съгласно чл. 118ж, ал. 1 от ЗВ: Не се разрешава изземване на наносни отложения от 

водните  обекти  с  изключение  на  река  Дунав  и  водохранилищата,  както  и  в 

случаите по чл. 140 (дейности за защита от вредното въздействие на водите). Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки: "Забрана за 

добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките", "Рекултивация на участъци засегнати от добив на инертни материали" и "Изпълнение на собствен мониторинг по 

съгласувана от БД програма"

52 ИА "Морска администрация" анкета Да се прецизира и да се допълни оценка за натиска от корабоплаването по река Дунав 

Представеният натиска от корабоплаване в ПУРБ включва и литературни данни. В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мярката е преформулирана: 

"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"

53 Дунавски драгажен флот "Видин" анкета 
Да се прецизира мярка К44, съобразно изискванията на Закона за водите, като се вземат предвид особеностите на река Дунав като 

плавателна река 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мярката е преформулирана: "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"

54 Буррджиев, Областен управител Русе анкета 
Да се включат мерки във връзка с проектиране и надграждане на защитните диги на вътрешните реки, аварийно възстановяване на 

дигите за предпазване от заливане на населени места в Община Иваново 

Част от мерките, включени в списъка от мерки за ДРБУ, са приложими и за постигане на целите при управление на риска от наводнения, респ. целите на ПУРН. Това са мерки, които са насочени към 

намаляване на неблагоприятните последици от наводненията върху околната среда, вкл. върху водите като един от компонентите на околната среда чрез намаляване и недопускане на замърсяване и 

влошаване на състоянието на водите и на зоните за защита на водите в резултат от наводнения. 

55 ВиК Севлиево анкета 

Предложение да се допълнят мерки във връзка спирането изсичането на горите в зоните на откритите водохващания. При дъжд 

реките се замътват,водата се отбива защото не е възможно да се пречисти през ПСПВ Стоките. Гр.Севлиево, 16 села от Община 

Севлиево и 10 села от Община Габрово остават без вода. 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са планирани мерки свързани с опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване, които се прилагат за всички зони за защита на питийните води, например: "Прилагане на забрани и ограничения при одобряване на инвестиционни предложения във водосбора на 

язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с цел намаляване на необходимостта от пречистване на питейните води", " Забрана за голи сечи  с последващо изкуствено възобновяване (с 

изключение на акация и топола)  във водосбора на водохващаниия от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване" и др. основни мерки. 

56 ВиК Перник анкета Предложения във връзка с мярка К112 и изказване на хипотеза за невъзможност за изпълнение 
Мярката предвижда прилагане на естествени технологии за пречистване на отпадъчни води от населени места и няма задължителен характер, т.е. тя предлага възможно действие за изпълнение на мярка за 

отвеждане и пречистване на отпадъчните води от населените места

57 Христо Николов анкета Да се прецизира текста на мярка К27

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мярка К27 е преформулирана и включена, като мярка в Приложение 1 "Списък на дейностите, забранени или 

ограничени в зоните за защита на питейните води"  към актуализирания Национален каталог, което е съобразено с Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарн-охронатилени зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване

58 Димитър Куманов, Сдружение Балканка анкета 
Предложение да се въведат зони за защита на водите за всички реки, които се вливат в Дунав - 60 километра от устията - да се 

обявяват зони за защитени видове, да се въведат мерки за тези зони - забрана за нови ВЕЦ и използване на съществуващи бентове 

Предложените забрани са въведени като мерки актуализирания Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ: "Недопускане на нови негативни промени в 

хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защита на 

водите", "Забрана за водовземане от ВЕЦ при маловодие (съгласно  методика за екологичен отток) ", "Забрана за изграждане на ВЕЦ на място на съществуващи мелници, тепавици, перила , 

караджейки ", "Забрана за издаване на нови разрешителни за МВЕЦ на водопровод за питейно-битово водоснабдяване след ПСПВ " и "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"

59 Мирослав Банков, община Севлиево анкета Предложения във връзка с прилагането на Наредба №3 за определяне на СОЗ в горски територии

Мярка К46 е допълнена с редица дейности, свързани с опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, които се прилагат за всички зони за защита на питийните води, 

например: "Прилагане на забрани и ограничения при одобряване на инвестиционни предложения във водосбора на язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с цел намаляване на 

необходимостта от пречистване на питейните води", " Забрана за голи сечи  с последващо изкуствено възобновяване (с изключение на акация и топола)  във водосбора на водохващаниия от 

повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване" и др. основни мерки. Прилагащите органи за тези мерки са съобразени с компетентните органи по определяне на СОЗ, вкл. 

осъществяване на контрол.
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заинтересованите страни или др. 

Кратко резюме на предложението/становището/препоръката Предприети действия

60 Пламен Мънев, РУ "Ангел Кънчев" анкета 

Национално регламентирано изискване за задължително локално пречистване на БОВ от новостроящи се жилищни сгради по 

аналогия с програмите за енергийна ефективност, при които новите сгради задължително се изпълняват с топлоизолация, дори 

населеното място да има изградена канализационна мрежа. Внедравяне на постиженията на така нареченото прецизно земеделие, 

при които разходните норми на използваните торове значително намалява. Алтернативи за агломерации с 2000 ЕЖ - изкуствено 

създадени влажни зони

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ е планирана мярка, която предвижда прилагане на естествени технологии за пречистване на отпадъчни води от 

населени места и няма задължителен характер, т.е. тя предлага възможно действие за изпълнение на мярка за отвеждане и пречистване на отпадъчните води от населените места. В ДРБУ са планирани 

следните действия към мярка "Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници" - н амаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източнициабрана за торене в определени 

периоди от време съгл. Програмата от мерки за ограничаване, осигуряване на защита от замърсяване на повърхностните и подземните води в района на съоръжения за събиране на оборски тор  и 

предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ; ограничения при внасянето на тор в съответствие с правилата за добра земеделска практика и др.

61 доц. Митев,РУ "Ангел Кънчев"  анкета
Да се предостави повече от информацията, представяна в рамките на обществените консултации, на РУ "Ангел Кънчев" с цел по-

ефективно обучение на студентите 
Не е необходимо отразяване в ПУРБ. Обществено достъпна на интернет страницата на БДДР е голям обем от информация, която би била полезна при обучение на студентите

62 ПП "Русенски Лом" анкета 
Да се добави възстановяване на рибопроводимостта чрез изграждане на рибни проходи и/или премахване на изградени и 

неизползвани препадствия

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са планирани мерки, които предвиждат подобряване на надлъжната непрекъснатост (напр.  създаване на рибни 

проходи, разрушаване на стари бентове): "Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.)", "Реконструкция на изградени рибни проходи в 

съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията към рибните проходи, а до издаването и ръководството на ФАО", "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", "Оценка на въздействието на всички миграционни бариери по речен басейн, включително оценка на състоянието на същите" и "Разработване на програма и премахване 

на нефункциониращите миграционни бариери"

63 Стоянка Дончева, община Горна Малина анкета 
Предложение за подобряване състоянието на водите чрезизграждането на ЛПС в малките общини. За предотвратяването на 

наводнения, е необходимо ежегодни почиствания на речните легла, извън урбанизираните територии на населените места. 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места под 2 000 е.ж. и реконструкция на водопроводната мрежа, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води" и "Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". В ПоМ мерките 

са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост.

64 Община Разград анкета 
Повишаване проводимостта на води във водни тела, които са в риск от наводнение, възстановяване на съществуващите легла на 

водните тела в малките населени места 

Част от мерките, включени в списъка от мерки за ДРБУ, са приложими и за постигане на целите при управление на риска от наводнения, респ. целите на ПУРН. Това са мерки, които са насочени към 

намаляване на неблагоприятните последици от наводненията върху околната среда, вкл. върху водите като един от компонентите на околната среда чрез намаляване и недопускане на замърсяване и 

влошаване на състоянието на водите и на зоните за защита на водите в резултат от наводнения. Част от мерките, включени в списъка от мерки за ДРБУ, са приложими и за постигане на целите при 

управление на риска от наводнения, респ. целите на ПУРН. Това са мерки, които са насочени към намаляване на неблагоприятните последици от наводненията върху околната среда, вкл. върху водите като 

един от компонентите на околната среда чрез намаляване и недопускане на замърсяване и влошаване на състоянието на водите и на зоните за защита на водите в резултат от наводнения. 

65 Мария Коева, Държавно ловно стопанство "Дунав" анкета Да се добави в мярка К46 - към изключението и възобновителни сечи в тополови и акациеви култури 

Мярка К46 е допълнена с редица дейности, свързани с опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, които се прилагат за всички зони за защита на питийните води, 

например: "Прилагане на забрани и ограничения при одобряване на инвестиционни предложения във водосбора на язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с цел намаляване на 

необходимостта от пречистване на питейните води", " Забрана за голи сечи  с последващо изкуствено възобновяване (с изключение на акация и топола)  във водосбора на водохващаниия от 

повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване" и др. основни мерки. Прилагащите органи за тези мерки са съобразени с компетентните органи по определяне на СОЗ, вкл. 

осъществяване на контрол.

67 РИОСВ - Русе анкета 

Да се прецизират мерки K118, K120, K157 и K109, мерките в ПУРБ следва да бъдат съобразени и с режимите на защитените територии, 

определени съгласно Закона за защитените територии и заповедите им за обявяване

Всички инвестиционни предложения или проекти произтичащи от ПУРБ, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване 

на защитени зони (по реда на ЗБР) да се одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с 

препоръките от извършените оценки, както и с условията в съответния акт. В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за опазване на 

защитените територии и зони с водозависими видове и местообитания: "Осигуряване на екологичния отток" и "Пдобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите". След 

завършване на процедурите по ЕО и ОС в ПУРБ ще бъдат включени и др. мерки с тази насоченост.

68 Драгажен флот "Истър" анкета 
Да се прецизират мерките по защитените зони, свързани с добива на инертни материали, да не са строго забранени и да се дава 

възможност да се извършва преценка за добива  

Съгласно чл. 118ж, ал. 1 от ЗВ: Не се разрешава изземване на наносни отложения от 

водните  обекти  с  изключение  на  река  Дунав  и  водохранилищата,  както  и  в 

случаите по чл. 140 (дейности за защита от вредното въздействие на водите). Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидена мярка: "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"

69
д-р Виолин Иванов Крушовенски, кмет на Община 

Мизия
анкета 

В Плана да бъдат включени мерки за почистване и продълбочаване на р. Скът - от устието на р. Дунав до регулационните граници на 

гр. Мизия. Да бъдат включени за целия район на басейново управление мерки за ново изграждане, а не само за ремонт на 

канализация, както и за ремонт и изграждане на водопроводна мрежа. 

Част от мерките, включени в списъка от мерки за ДРБУ, са приложими и за постигане на целите при управление на риска от наводнения, респ. целите на ПУРН. Част от мерките, включени в списъка от мерки 

за ДРБУ, са приложими и за постигане на целите при управление на риска от наводнения, респ. целите на ПУРН. Това са мерки, които са насочени към намаляване на неблагоприятните последици от 

наводненията върху околната среда, вкл. върху водите като един от компонентите на околната среда чрез намаляване и недопускане на замърсяване и влошаване на състоянието на водите и на зоните за 

защита на водите в резултат от наводнения. В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и 

пречистване  на отпадъчни води на населените места под 2 000 е.ж. и реконструкция на водопроводната мрежа, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води" и "Реконструкция на водопреносната система за обществено 

70 Община Долна Митрополия анкета Да се включи мярка за рекултивация и поддържка на стари речни корита 

Част от мерките, включени в списъка от мерки за ДРБУ, са приложими и за постигане на целите при управление на риска от наводнения, респ. целите на ПУРН. Това са мерки, които са насочени към 

намаляване на неблагоприятните последици от наводненията върху околната среда, вкл. върху водите като един от компонентите на околната среда чрез намаляване и недопускане на замърсяване и 

влошаване на състоянието на водите и на зоните за защита на водите в резултат от наводнения. 

71 Община Лом анкета 
Да се предвидят мерки, свързани с корекция на дерета, за предотвратяване неконтролируемото заместване на обработваеми 

територии и/или жилищни и обществени сгради 

Част от мерките, включени в списъка от мерки за ДРБУ, са приложими и за постигане на целите при управление на риска от наводнения, респ. целите на ПУРН. Това са мерки, които са насочени към 

намаляване на неблагоприятните последици от наводненията върху околната среда, вкл. върху водите като един от компонентите на околната среда чрез намаляване и недопускане на замърсяване и 

влошаване на състоянието на водите и на зоните за защита на водите в резултат от наводнения. 

72 Община Тетевен анкета Предолжение да се допълнят мерки, свързани с инвестиционна политика на общината в областта на водоснабдяване и канализация 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места, реконструкция на водопроводната мрежа, проучване на нови водовземания, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води", "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" и "Реконструкция на 

водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". В ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост.

73 Тинко Пеев анкета 

Към Приложение 7.2.6 да се включи нова предпазна мярка: Забрана за извършване на взривни работи (за добив на подземни 

богатства и др. стопански дейности) в района на водни тела от карстови водоносни хоризонти, които  се използват единствено за 

питейно-битово водоснабдяване на населени места. 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са планирани редица мерки за защита на зоните на питейните води, вкл. и в Приложение 1 "Списък на дейностите, 

забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води"  към актуализирания Национален каталог, което е съобразено с Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарн-охронатилени зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване

74 Михаил Тодоров – представител на малки ВЕЦ 
по време на среща със заинтересовани 

страни
Мнение и коментари във връзка с мерки, спрямо действащи ВЕЦ

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са включени мерки с ограничителен и забранителен характер, съобразно нормативните изисквания, както и 

идентифицирания натиск и проблеми в управлението на водите. Тези мерки предимно касаят издаването на нови разрешителни за ВЕЦ, единствената планирана мярка със забрана за вече издадените 

разрешитени е: "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"

75
Соня Илиева – представител на „Напоителни системи” 

район Дунав

по време на среща със заинтересовани 

страни
Мнение, че мерките за водоползвателите с цел напояване са изключително строги

Съгласно компетенциите на БД в ПУРБ са включени мерки за "Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване" с действия за изпълнение реконструкция на 

водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за обществено напояване, изграждане на нова хидромелиоративна инфраструктура,  възстановяване и реконструкция на 

хидромелиоративната инфраструктура и прогнозиране на нуждите от вода за напояване



№ Подател на предложението/становището/препоръката

Начин на постъпване - чрез писмо, e-mail, 

анкета, по време на срещи със 

заинтересованите страни или др. 

Кратко резюме на предложението/становището/препоръката Предприети действия

76 Соня Стефанова – представител на РИОСВ Плевен 
по време на среща със заинтересовани 

страни
Да се добавят мерки за необработваеми земи /пасища, ливади/ В ПУРН-а има предвидени мерки за т.нар. „естествена водна ретензия”

77 Ст. Бурджиев, областен управител Русе 
по време на среща със заинтересовани 

страни

 Да се обърне повече внимание на така нареченото залпово влияние от човешката дейност. Да се подобри комуникацията между 

институциите. Намалена способност на поречията да поемат водните количества, за които са оразмерени. 

Част от мерките, включени в списъка от мерки за ДРБУ, са приложими и за постигане на целите при управление на риска от наводнения, респ. целите на ПУРН. Това са мерки, които са насочени към 

намаляване на неблагоприятните последици от наводненията върху околната среда, вкл. върху водите като един от компонентите на околната среда чрез намаляване и недопускане на замърсяване и 

влошаване на състоянието на водите и на зоните за защита на водите в резултат от наводнения. 

78 Светлозар Митев, РУ "Ангел Кънчев"
по време на среща със заинтересовани 

страни
Да се извърши унифициране и съгласуване на методите за химичните анализи.

Унифициране и съгласуване на методите за химични анализи е законово изискване в Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите. В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от 

мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки в тази насока за разработване на методи за анализ на приоритетни вещества от Наредбата за стандартите за качество на околната среда за 

приоритетни вещества и някои други замърсители

79
Петко Шеренков, зам.-областен управител на област 

Шумен

по време на среща със заинтересовани 

страни

 Предложение – да се завишат мерките за населените места с под 2000 ЕЖ. Предложение да се допълни регистъра на защитените 

територии. Подобряване на координацията между институциите по отношение на нерегламентираните сметища. 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените 

места под 2 000 е.ж. и за нерегламентираните сметища,например: "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", "Събиране и картиране на информация за нерегламентирани сметища и зауствания в общините"  и "Преустановяване на експлоатацията на нерегламентирани сметища, 

които са причина за влошаване на състоянието на водите" , като в ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост. Регистъра на защитените територии е допълнен, съгласно национален 

"Критерии и подходи за определяне на зони за защита на водите и техните цели, свързани с воднозависими видове и местообитания"

80 Константин Ялъмов, ИАППД
по време на среща със заинтересовани 

страни
Коментар по отношение на колебанията на нивото от замърсяване от азот  Да се допълни икономически анализ за корабоплаването. 

Представеният натиска от корабоплаване в ПУРБ включва и литературни данни. В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мярката е преформулирана: "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"

81 Валери Иванов, „Дунавско драгажен флот“ 
по време на среща със заинтересовани 

страни

Да се прецизира мярка К44, съобразно изискванията на Закона за водите, като се вземат предвид особеностите на рнека Дунав като 

плавателна река . Предложение - да се прецизират забраните . Да се преразгледат забраните в зоните за защита на водите и НАТУРА 

2000. 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ мярката е преформулирана: "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"

82 Красимир Вънев, кооперация „Дунавско зърно“ 
по време на среща със заинтересовани 

страни
Да има обобщена информация по отделни селища кой и къде може да ползва вода за напояване.  Не е необ ходимо отразяване в ПУРБ

83 Красимир Иванов, ОДЗ – Шумен 
по време на среща със заинтересовани 

страни

Да се прецизира мярка К127, като се допълни „осигуряване и поддържане“ и да се съобрази с Плана за управление на съответната 

защитена територия. .

Мярката не е пряко насочена спрямо зоните за защита на водите от НЕМ Натура 2000 или защитените територии с водозависими видове и местообитания. Тя е част от ключов тип мярка "Мерки за 

естествено задържане на води" . При изпълнение на мярката в зони за защита на водите, тя задължително ще бъде съобразена с режимите за опазване в съответната зона. Всички инвестиционни 

предложения или проекти произтичащи от ПУРБ, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на защитени зони (по 

реда на ЗБР) да се одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките от извършените 

оценки, както и с условията в съответния акт.

84 Гергана Шиникова – адвокат 
по време на среща със заинтересовани 

страни

Мнение и коментари във връзка с мерки, спрямо действащи ВЕЦ - да няма ресриктвини забрани и да не се отнемат разрешителни на 

действащи ВЕЦ

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са включени мерки с ограничителен и забранителен характер, съобразно нормативните изисквания, както и 

идентифицирания натиск и проблеми в управлението на водите. Тези мерки предимно касаят издаването на нови разрешителни за ВЕЦ, единствената планирана мярка със забрана за вече издадените 

разрешитени е: "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"

85 Станислав Станев  – представител на „Софийска вода” 
по време на среща със заинтересовани 

страни

Мнения и коментари във връзка с прилагенот на мярка К5 Въвеждане на такси за замърсяване от отпадъчни води от населените места 

отчитащи вида на водоприемника, броя на заустванията и степента на пречистване 

Мерки от ценовата политика за  прилагане на възстановяването на разходите за водни услуги от промишлеността са задължителни, съгласно европейското законодателство (РДВ). В тази връзка в 

Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за "Ефективно въвеждане на принципа "замърсителя плаща" "

86 Владимир Стратиев  – представител на БАВ: 
по време на среща със заинтересовани 

страни

Необходимо е да бъдат обвързани планираните мерки в ПУРБ с бизнес плановете на ВиК дружествата, така че в тези планове да може 

да се предвидят финансовите разходи на ВиК –та за изпълнението на предвидените в плановете мерки.

Мерките свързани с ВиК сектора са планирани, както следва: мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените места в съответствие на европейските 

изисквания на Директира 91/271/EС с конкретни места за прилагане; мерки за намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване (изграждане и 

реконструкция на водопроводната мрежа) за ДРБУ - при необходимост.

87
Димитър Куманов – представител на сдружение  

„Балканка”: 

по време на среща със заинтересовани 

страни

Във връзка с стопанския риболов в  р.Дунав, предложение да се определят зони за защита на стопански ценни видове риби на всички 

устия на реките основни притоци на р. Дунав, Мнение и коментари във връзка с мерки, спрямо действащи ВЕЦ, да се организира 

среща за дискусия на проблемите с ВЕЦ-овете между представители на 4- БД , МОСВ и НПО.

Предложените забрани са въведени като мерки актуализирания в Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ: "Недопускане на нови негативни промени в 

хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защита на водите", 

"Забрана за водовземане от ВЕЦ при маловодие (съгласно  методика за екологичен отток) ", "Забрана за изграждане на ВЕЦ на място на съществуващи мелници, тепавици, перила , караджейки ", "Забрана 

за издаване на нови разрешителни за МВЕЦ на водопровод за питейно-битово водоснабдяване след ПСПВ " и "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". 

88 Любомир Костадинов  WWF
по време на среща със заинтересовани 

страни
Мнение и коментар във връзка с действащи ВЕЦ  - да има по-големи рестрикции и ограничения 

Предложените мерки и забрани са въведени като мерки актуализирания в Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ: "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", "Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови 

водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защита на водите", "Забрана за водовземане от ВЕЦ при маловодие (съгласно  методика за екологичен отток) ", "Забрана за 

изграждане на ВЕЦ на място на съществуващи мелници, тепавици, перила , караджейки ", "Забрана за издаване на нови разрешителни за МВЕЦ на водопровод за питейно-битово водоснабдяване след 

ПСПВ", "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", "Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване  на ВТ 

89 Володя Лозанов, „Варуна“ АД 
по време на среща със заинтересовани 

страни

Мнение и коментари във връзка с мерки, спрямо действащи ВЕЦ - да няма ресриктвини забрани и да не се отнемат разрешителни на 

действащи ВЕЦ

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са включени мерки с ограничителен и забранителен характер, съобразно нормативните изисквания, както и 

идентифицирания натиск и проблеми в управлението на водите. Тези мерки предимно касаят издаването на нови разрешителни за ВЕЦ, единствената планирана мярка със забрана за вече издадените 

разрешитени е: "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"

90 Георги Начев – хидроинженер в „България инженеринг” 
по време на среща със заинтересовани 

страни

Мнение и коментари във връзка с мерки, спрямо действащи ВЕЦ - да няма ресриктвини забрани и да не се отнемат разрешителни на 

действащи ВЕЦ

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са включени мерки с ограничителен и забранителен характер, съобразно нормативните изисквания, както и 

идентифицирания натиск и проблеми в управлението на водите. Тези мерки предимно касаят издаването на нови разрешителни за ВЕЦ, единствената планирана мярка със забрана за вече издадените 

разрешитени е: "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"
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Кратко резюме на предложението/становището/препоръката Предприети действия

91
Руси Николов – представител на Сдружението на 

водоползвателите за напояване 

по време на среща със заинтересовани 

страни

Предложение във връзка с възстановяването на хидромелиоративната структура, да се подходи интегрирано, като се съобрази типа на 

съоръженията, които се проектират  и най общо да се направи връзка между природа и стопанска дейност.

Съгласно компетенциите на БД в ПУРБ са включени мерки за "Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване" с действия за изпълнение реконструкция на 

водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за обществено напояване, изграждане на нова хидромелиоративна инфраструктура,  възстановяване и реконструкция на 

хидромелиоративната инфраструктура и прогнозиране на нуждите от вода за напояване

92 "Софхийска вода" писмо
Коментар във връзка с прилагане на мярка К5, предложения за отстраняване на технически грешки. Има препоръки за отстраняване на 

пропуски при именованията на речните вохващания 

Мерки от ценовата политика за  прилагане на възстановяването на разходите за водни услуги от промишлеността са задължителни, съгласно европейското законодателство (РДВ). В тази връзка в 

Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за "Ефективно въвеждане на принципа "замърсителя плаща"

93
Министерство на регионалната развитие и 

благоустройство
писмо Препоръка за прецизиране на мерките, свързани с ВиК услугите 

Мерките свързани с ВиК сектора са планирани, както следва: мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените места в съответствие на европейските 

изисквания на Директира 91/271/EС с конкретни места за прилагане; мерки за намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване (изграждане и 

реконструкция на водопроводната мрежа) за ДРБУ - при необходимост. Мерки от ценовата политика за  прилагане на възстановяването на разходите за водни услуги от промишлеността са задължителни, 

съгласно европейското законодателство (РДВ). В тази връзка в Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за "Ефективно въвеждане на 

принципа "замърсителя плаща". Източниците на финансиране са съобразени с изискванията и условията за финансиране в оперативните програми

94 Областен управител на област Русе писмо
Предложение за актуализация на данните по отношение на складове зе пестициди и ББ кубове за територията на област Русе в 

Приложение 2.2.2.2.

Информацията за натиска върху повърхностните и подземните води обхваща  периода 2010 – 2013 г., и може да се проследи в отчетеното въздействие, респ. обобщените данни за мониторинга в изготвената 

оценка на състоянието на повърхностните и подземните водни тела.

95 Лъчезар Спасов анкета Предложение във връзка с мярка К25 - да се запази текста от ПУРБ 2010 - 2015 г. 

Мярка К25 е допълнена с редица дейности, свързани с опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, които се прилагат за всички зони за защита на питийните води, 

например: "Прилагане на забрани и ограничения при одобряване на инвестиционни предложения във водосбора на язовири, предназначени за питейно-битово водоснабдяване с цел намаляване на 

необходимостта от пречистване на питейните води", " Забрана за голи сечи  с последващо изкуствено възобновяване (с изключение на акация и топола)  във водосбора на водохващаниия от 

повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване" и др. основни мерки. Прилагащите органи за тези мерки са съобразени с компетентните органи по определяне на СОЗ, вкл. 

осъществяване на контрол.

96 ОД "Земеделие" Варна e-mail
Предоставяне на информация във връзка с Анкетно проучване за инвестиционни намерения на земеделски производители в ОБЛАСТ 

ВАРНА
Предоставената информация е използвана при разработването на финален вариант на ПУРБ 2016 - 2021 г.

97 ОД "Земеделие" Варна e-mail
Предоставяне на информация във връзка с Анкетно проучване за инвестиционни намерения на земеделски производители в ОБЛАСТ 

ВАРНА
Предоставената информация е използвана при разработването на финален вариант на ПУРБ 2016 - 2021 г.

98 Национален съюз на водоползвателите e-mail

Предложение за допълване на мерки, свързани с хидромелиоративната дейност, в това „исло ограничаване на строителство на 

съоръжения в речните корита, ясни правила при поректиране на рибни проходи, изработване на Методика за определяне на 

минимален допустим отток в реките

Съгласно компетенциите на БД в ПУРБ са включени мерки за "Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване" с действия за изпълнение реконструкция на 

водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за обществено напояване, изграждане на нова хидромелиоративна инфраструктура,  възстановяване и реконструкция на 

хидромелиоративната инфраструктура и прогнозиране на нуждите от вода за напояване. В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са включени мерки, 

свързани с забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания и др. 

съоръжения  препречващи изцяло речното корито; приемане на методика за определяне на екологичния отток; възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; ограничаване на 

водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението

99 АЕЦ Козлодуй писмо Коментар във връзка с начина на изчисляване на таксите Таксите се изчисляват въз основа на Тарифа  за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

100 Българска асоциация по водите писмо чрез МОСВ

Предложения относно формулировка на мерки: Изготвяне на методика за определяне на минимално допустимия речен отток, който 

да отчита специфичните характеристики и изисквания на речните системи; Разработване и приемане на Наредба за определяне на 

нормите за водопотребление при предоставяне на водните услуги; Разработване и утвърждаване на методика за проектиране на 

рибни проходи при строителство на водостопански системи и съоръжения в речните легла;Извършване на правен и институционален 

анализ на действащата нормативна уредба и правния регламент на отношенията между съответните институции и координацията на 

правомощията им по управление на водния сектор, които следва да осигурят прилагането на ЗВ и подзаконовите актове към него, 

както и др. нормативни актове в областта на околната среда, имащи отношение към водите и тяхното използване и управление; 

В Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са въведени нови/редактирани мерки, в следствие на направените предложения: "Приемане на методика за 

определяне на екологичния отток ", "Разработване и приемане на Наредба за определяне на нормите за водопотребление при предоставяне на водните услуги", "Разработване и приемане на наредба за 

рибните проходи", "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", "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", "Подобряване на режима на оттока и/или определяне на екологичен отток", "Подобряване на 

хидроморфологичните условия на водните тела", "Подобряване на надлъжната непрекъснатост", "Актуализация на законодателството, свързана с определяне на санитарно - охранителни зони (СОЗ)", 

"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 

101 Детелина Иванова e-mail Предложение за нанасяне на корекции в Раздел 2 - допусната техническа грешка в Приложение 2,2,2,2, Отстранена е допусната техническа грешка, приложението във финалния вариант на ПУРБ е с номер 2.2.2.2Д

102 Община Стражица писмо Представяне на инвестиционни намерия на общината, свързани с управлението на водите 

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места, реконструкция на водопроводната мрежа, проучване на нови водовземания, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води", "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" и "Реконструкция на 

водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". В ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост.

103 Национална асоциация на зърнопроизводителите писмо 
Предложения във връзкща със законови промени, целящи облекчаване на процедурите по издаване на разрешителни за напояване и 

прилагане на мерки, целящи насърчаване и възраждане на поливните системи у нас 

Съгласно компетенциите на БД в ПУРБ са включени мерки за "Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване" с действия за изпълнение реконструкция на 

водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за обществено напояване, изграждане на нова хидромелиоративна инфраструктура,  възстановяване и реконструкция на 

хидромелиоративната инфраструктура и прогнозиране на нуждите от вода за напояване. В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са включени мерки, 

свързани с забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания и др. 

съоръжения  препречващи изцяло речното корито; приемане на методика за определяне на екологичния отток; възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; ограничаване на 

водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението. Целта на разработването на ПУРБ не  е свързана със изменения в 

регламентите за издаване на разрешителни по ЗВ. Предвидените мерки в актуализирания Национален каталог, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са в съответствие с предвидените 

104 заместник-министър на земеделието писмо Да се прецизират данните в раздел 2, особено в частта, свързана със селското стопанство Информацията в Раздел 2, касаеща дифузния натиск от селското стопанство е редактиран и прецизиран, съгласно Доклад "Преброяване на земеделските стопанства през 2010г." на МЗХ

105 заместник-министър на земеделието писмо Предложения, относно включване на мерки, касаещи напояването на земеделски площи 

Във финалния вариант на ПУРБ е взето предвид проведеното проучване на предвижданите от земеделците водни количества за напояване на индивидуални стопанства в следващите 5 години. Съгласно 

компетенциите на БД в ПУРБ са включени мерки за "Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване" с действия за изпълнение реконструкция на 

водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за обществено напояване, изграждане на нова хидромелиоративна инфраструктура,  възстановяване и реконструкция на 

хидромелиоративната инфраструктура и прогнозиране на нуждите от вода за напояване. Мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са в съответствие с предвидените мерки и условия за финансиране от ПРСР 

2014 - 2020г.



№ Подател на предложението/становището/препоръката

Начин на постъпване - чрез писмо, e-mail, 

анкета, по време на срещи със 

заинтересованите страни или др. 

Кратко резюме на предложението/становището/препоръката Предприети действия
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Сдружение "Хидроенергия - Асоциация на 

стратегическите инвеститори в производството на 

електрическа енергия от водноелектрически централи в 

българия" 

писмо

Предложения и коментари във връзка с мерки за ВЕЦ - подкрепа за ясни и категорични правила за ВЕЦ, срещу ограниченията за 

изграждане и поставяне на допълнителни условия към изградените и функциониращи МВЕЦ за промяна на параметрите и 

изискванията на водовземане, в това число за отнемане на разрешителни за водовземане. 

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са включени мерки с ограничителен и забранителен характер, съобразно нормативните изисквания, както и 

идентифицирания натиск и проблеми в управлението на водите. Тези мерки предимно касаят издаването на нови разрешителни за ВЕЦ, единствената планирана мярка със забрана за вече издадените 

разрешитени е: "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". Мерките/дейностите ще се изпълняват, съгласно нормативните изисквания на 

ЗООС и ЗВ. В плана не се предвижда поетапно разрушаване на изградените бентове по реките в България. Зоните за защита на водите, вкл. и целите за опазване на околната среда, са определени в 

съответствие с национално одобрени подходи. Всички инвестиционни предложения или проекти , за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и оценка на степента на въздействие с 

предмета и целите на опазване на защитени зони (по реда на ЗБР) ще се одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна 

107 Дирекция "Обща политика в областта на рибарството" писмо Уточнения във връзка с опазването на ченни видове риба, стопански риболов и други. 
Зоните за защита на водите, вкл. и целите за опазване на околната среда, са определени в съответствие с национално одобрени подходи. Планираните мерки за опазване на зоните за защита на водите за 

стопански ценни видове риба и други водни организми са съобразени нормативните изисквания в ЗРА

108 "Енерго-Про България" ЕАД писмо

Мнение и предложение във връзка със заложените мерки, касаещи ВЕЦ - позиция срещу ограниченията за изграждане и поставяне на 

допълнителни условия към изградените и функциониращи МВЕЦ за промяна на параметрите и изискванията на водовземане, в това 

число за отнемане на разрешителни за водовземане - да не бъдат въвеждани забрани за МВЕЦ в зони за защита на водите, да не се 

изменят действащи разрешителни, да не се допускат забрани за руслови МВЕЦ, 

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ са включени мерки с ограничителен и забранителен характер, съобразно нормативните изисквания, както и 

идентифицирания натиск и проблеми в управлението на водите. Тези мерки предимно касаят издаването на нови разрешителни за ВЕЦ, единствената планирана мярка със забрана за вече издадените 

разрешитени е: "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". Мерките/дейностите ще се изпълняват, съгласно нормативните изисквания на 

ЗООС и ЗВ.

109 Лубчо Луков e-mail
Изказано е мнение да остане в действие ПУРБ 2010 - 2015, защото в ПУРБ 2016-2021 г. няма въведени категорични забрани за ВЕЦ. 

Изказано е мнение, че не са проведени обществени консултации по Проект на ПУРБ 2016 - 2021 г. 

Предложените мерки и забрани са въведени като мерки актуализирания в Национален каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ: "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", "Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови 

водовземания и др.) във водните тела определени като или попадащи в зони за защита на водите", "Забрана за водовземане от ВЕЦ при маловодие (съгласно  методика за екологичен отток) ", "Забрана за 

изграждане на ВЕЦ на място на съществуващи мелници, тепавици, перила , караджейки ", "Забрана за издаване на нови разрешителни за МВЕЦ на водопровод за питейно-битово водоснабдяване след 

ПСПВ", "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", "Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване  на ВТ 

110 Община Макреш писмо Информация за изградена канализация в село Раковица на 30% и невъзможност за осигуряване на средства за пълното и изграждане 

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места, реконструкция на водопроводната мрежа, проучване на нови водовземания, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води", "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" и "Реконструкция на 

водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". В ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост.

111 Община Разград писмо Информация, че следва за проекти на селата Гецово и Стражец  да се посочи като източник за финансиране оперативна програма 

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места, реконструкция на водопроводната мрежа, проучване на нови водовземания, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води", "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" и "Реконструкция на 

водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". В ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост.

112 Община Тетевен писмо Информация, че за канализацията на село Рибарица не са предвидени или осигурени общински средства за финансиране 

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места, реконструкция на водопроводната мрежа, проучване на нови водовземания, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води", "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" и "Реконструкция на 

водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". В ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост.

113 Община Ситово писмо Информация за частично изградена канализационна мрежа за селата Ситово и Иска, останалите - няма изградена КМ

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места, реконструкция на водопроводната мрежа, проучване на нови водовземания, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води", "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" и "Реконструкция на 

водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". В ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост.

114 Община Суворово писмо Информация, че канализацията на село Дръндар е изградена на 100%

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места, реконструкция на водопроводната мрежа, проучване на нови водовземания, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води", "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" и "Реконструкция на 

водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". В ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост.

115 Община Летница писмо Информация, че община Летница не са планирани средства за финансиране на канализация на село Крушуна 

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места, реконструкция на водопроводната мрежа, проучване на нови водовземания, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води", "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" и "Реконструкция на 

водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". В ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост.

116 Община Полски Тръмбеш писмо Информация, че Общината търси възможности за финансиране за доиграждане на канализацията на село Петко Каравелово 

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места, реконструкция на водопроводната мрежа, проучване на нови водовземания, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води", "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" и "Реконструкция на 

водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". В ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост.

117 Община Стражица писмо
Информация, че е планирано доизгражаденто на канализацията на селата Камен, Кесарево, Сушица, като предстои да се уточни 

източника на финансиране

В Националния каталог от мерки, вкл. в Списъка от мерки/действия за изпълнение в ДРБУ има предвидени мерки за осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване  на отпадъчни води на населените 

места, реконструкция на водопроводната мрежа, проучване на нови водовземания, например: "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", "Изграждане на съоръжения за пречистване на питейните води", "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" и "Реконструкция на 

водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване". В ПоМ мерките са предвидени и за целия ДРБУ при необходимост.

118 Министър на  икономиката  писмо 
Информация относно изготвяне на финансова обосновка към Програми от мерки за изпълнение на Плановете за управление на 

речните басейни 
Изказаните препоръки са съобразени 

119 Министър на енергетиката писмо
Информация относно изготвяне на финансова обосновка към Програми от мерки за изпълнение на Плановете за управление на 

речните басейни 
По точка 2 от предложението, като място за изпълнението на мярката за язовири е премахнато. 

120
Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщения
писмо 

Информация относно изготвяне на финансова обосновка към Програми от мерки за изпълнение на Плановете за управление на 

речните басейни
Взето е предвид 



№ Подател на предложението/становището/препоръката

Начин на постъпване - чрез писмо, e-mail, 

анкета, по време на срещи със 

заинтересованите страни или др. 

Кратко резюме на предложението/становището/препоръката Предприети действия

121
Министерство на регионалната развитие и 

благоустройство
писмо

Информация относно изготвяне на финансова обосновка към Програми от мерки за изпълнение на Плановете за управление на 

речните басейни
Взето е предвид 

122 Министрество на земеделието и храните писмо 
Информация относно изготвяне на финансова обосновка към Програми от мерки за изпълнение на Плановете за управление на 

речните басейни
Изказаните препоръки са отразени 


