
ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 
   

 

 
         

1 

 

  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

Приложение 7.2.5 

Програма за запазване и подобряване  състоянието на повърхностните води 

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

1.  K1 Въвеждане на изискване, кандидатите за 
издаване на разрешително за заустване на 
отпадъчни води в повърхностно водно тяло  
да предоставят  протокол от актуално 
изследване на  физикохимичните 
показатели на водоприемника, определени 
в Наредба Н-4 а характеризиране на 
повърхностните води 

допълваща SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

МОСВ неприлож
имо 

МОСВ 

2.  K100 Контрол на количеството и качеството на 
производствените отпадъчни води, 
зауствани  в канализационните системи на 
населените места 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

ВиК   Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

3.  K101 Контрол на оттока в участъка след 
съоръжения за водовземане от 
повърхностни води и/или съоръжения за 
регулиране на оттока 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

  Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

4.  K105 Модернизация на производствена ПСОВ   SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   Предприятия съгласно 
проект 

Средства на 
предприятия 

5.  K106 Намаляване на водовземането чрез 
въвеждане на водоспестяващи технологии 
и оборотни цикли 

допълваща SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

Предприятия съгласно 
проект 

Предприятия 

6.  K107 Намаляване на водовземането, чрез мерки 
по водопроводната мрежа с цел 
намаляване физическите загуби на вода 

допълваща SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

ВиК съгласно 
проект 

ВиК 

7.  K108 Намаляване на замърсяването при 
източника (за приоритетни вещества) 

допълваща SW BG1IS200R1033 от Извор на р. 
Малък Искър 
до вливане в 
р.искър при гр. 
Роман 

неприложи
мо 

Предприятия съгласно 
проект 

Предприятия 
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№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

8.  K108 Намаляване на замърсяването при 
източника (за приоритетни вещества) 

допълваща SW BG1IS200R1023 от Извор на р. 
Малък Искър 
до вливане в 
р.искър при гр. 
Роман 

неприложи
мо 

Предприятия съгласно 
проект 

Предприятия 

9.  K108 Намаляване на замърсяването при 
източника (за приоритетни вещества) 

допълваща SW BG1IS200R1243 от Извор на р. 
Малък Искър 
до вливане в 
р.искър при гр. 
Роман 

неприложи
мо 

Предприятия съгласно 
проект 

Предприятия 

10.  K108 Намаляване на замърсяването при 
източника (за приоритетни вещества) 

допълваща SW BG1IS200R1443 от Извор на р. 
Малък Искър 
до вливане в 
р.искър при гр. 
Роман 

неприложи
мо 

Предприятия съгласно 
проект 

Предприятия 

11.  K108 Намаляване на замърсяването при 
източника (за приоритетни вещества) 

допълваща SW BG1IS200R1043 от Извор на р. 
Малък Искър 
до вливане в 
р.искър при гр. 
Роман 

неприложи
мо 

Предприятия съгласно 
проект 

Предприятия 

12.  K110 Обезвреждане на забранени, негодни за 
употреба и с изтекъл срок на годност 
пестициди 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МЗХ   Общински 
бюджети; 

ПУДООС (в 
т.ч.Българо-
швейцарска 

програма) 
13.  K12 Възстановяване на страничните ерозионни 

процеси в реката с цел да се подобри 
състоянието на седименти в реката 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   Общини съгласно 
проект 

ОП, ПУДООС, 
общини 

14.  K122 Осигуряване на подходящо пречистване на 
отпадъчни води от населени места с под 
2000 е.ж. (изграждане на подходяща ПСОВ, 
включване към по-голяма ПСОВ, 
изграждане на влажна зона и др.) 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   Общини съгласно 
проект 

ПРСР, ПУДООС, 
РБ, Общини, 

ВиК дружества 

15.  K123 Осъществяване на контрол на дейности по 
събиране и транспортиране на корабни и 
битови корабни отпадъци, включително 
отпадъчни води 

основна SW BG1DU000R001 р.Дунав неприложи
мо 

МА   РБ 
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№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

16.  K127 Повишаване на водното ниво с цел 
разширяване на съществуващи или 
възстановени влажни зони (блата, езера и 
др.) 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ     съгласно 
проект 

РБ, ОП 

17.  K128 Повишаване на степента на възстановаване 
на разходите за водни услуги в индустрията 
до ...%. 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

  неприлож
имо 

МОСВ 

18.  K129 Повишаване на степента на възстановаване 
на разходите за водни услуги за 
животновъдство  до ...% 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

  неприлож
имо 

МОСВ 

19.  K13 Дейности за защита на речните брегове и 
корита от ерозия,  вкл. биологично 
укрепване 

допълваща SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   Общини; 
МОСВ; 

съгласно 
проект 

РБ, ОП 

20.  K130 Повишаване на степента на възстановаване 
на разходите за водни услуги за напояване 
до ...% 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

  неприлож
имо 

МОСВ 

21.  K131 Поддържане на връзката между язовира и 
притоците му за движение на рибата 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ     съгласно 
проект 

РБ, ВиК 
оператори 

22.  K132 Поддържане на променливо ниво на 
водовземане с възможност за водовземане 
от повърхностния слой на язовира (във 
връзка с намаляване влиянието върху 
температурата на водата под 
водохранилището) 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

  БД; собственик 
или оператор 

на 
съоръжението 

23.  K134 Подобряване експлоатация и стопанисване 
на хвостохранилища по отношение 
управлението на водите 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   собственик или 
оператор 

  Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

24.  K138 Премахване на нерегламентирани 
сметища, които са причина за влошаване 
на състоянието на водите 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   Общини съгласно 
проект 

Общини 
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№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

25.  K139 Преразглеждане на  програмата за 
собствен мониторинг на титуляри на 
разрешителни при констатирано 
влошаване на състоянието  на водното тяло 
или при повишаване концентрации на 
замърсители 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   БДДР неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

26.  K140 Преразглеждане на издадените 
разрешителни с цел постигане на целите за 
водното тяло 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   БДДР неприлож
имо 

БД 

27.  K141 Преразглеждане на комплексно 
разрешително и промяна на емисионните 
ограничения за достигане/запазване на 
доброто състояние на водното тяло 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   ИАОС неприлож
имо 

МОСВ 

28.  K147 Приемане на методика за определяне на 
екологичния отток 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МОСВ   МОСВ 

29.  K149 Прилагане на изискванията по чл.156е от 
Закона за водите за всички инвестиционни 
предложения и проекти, свързани с ново 
изменение на физичните характеристики 
на повърхностни водни тела, вкл. черпене 
на повърхностни води 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МОСВ, БДДР неприлож
имо 

БД 

30.  K152 Провеждане на мониторинг за 
установяване въздействието на минната 
дейност върху повърхностни и подземни 
води 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   БДДР, МОСВ   БД 

31.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   БДДР   БД 
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№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

32.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OG200R111
3 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

33.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS500L008     БДДР   БДДР, МОСВ 

34.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS500R011     БДДР   БДДР, МОСВ 

35.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS200R1243     БДДР   БДДР, МОСВ 

36.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OG700L004     БДДР   БДДР, МОСВ 

37.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS400R012     БДДР   БДДР, МОСВ 

38.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS600R1416     БДДР   БДДР, МОСВ 
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№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

39.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS700R1006     БДДР   БДДР, МОСВ 

40.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS789R1004     БДДР   БДДР, МОСВ 

41.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS300R1018     БДДР   БДДР, МОСВ 

42.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OG100R014     БДДР   БДДР, МОСВ 

43.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS200R1443     БДДР   БДДР, МОСВ 

44.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS600R1016     БДДР   БДДР, МОСВ 

45.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OG200R141
3 

    БДДР   БДДР, МОСВ 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 
   

 

 
         

7 
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№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

46.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OG307R121
3 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

47.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OG400R101
9 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

48.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OG600R007     БДДР   БДДР, МОСВ 

49.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OG600R111
8 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

50.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OG789R100
1 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

51.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OG789R160
1 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

52.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OS130R101
5 

    БДДР   БДДР, МОСВ 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

53.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OS130R111
5 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

54.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS200R1023     БДДР   БДДР, МОСВ 

55.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1DJ200R013     БДДР   БДДР, МОСВ 

56.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OS600R100
5 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

57.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OS400R010     БДДР   БДДР, МОСВ 

58.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OG600R101
8 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

59.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1DJ345R1109     БДДР   БДДР, МОСВ 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

60.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OS700R100
1 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

61.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1WO300R10
07 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

62.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN600L024     БДДР   БДДР, МОСВ 

63.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN600R102
5 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

64.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN600R112
5 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

65.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN600R113
4 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

66.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN700R101
7 

    БДДР   БДДР, МОСВ 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

67.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN800R101
6 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

68.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN800R103
3 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

69.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN900R101
5 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

70.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN900R131
5 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

71.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1DJ345R1009     БДДР   БДДР, МОСВ 

72.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1DJ345R1010     БДДР   БДДР, МОСВ 

73.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS200R1022     БДДР   БДДР, МОСВ 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

74.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1DJ900R1008     БДДР   БДДР, МОСВ 

75.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1DU000L001     БДДР   БДДР, МОСВ 

76.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1DU000L002     БДДР   БДДР, МОСВ 

77.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1DU000L003     БДДР   БДДР, МОСВ 

78.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1DU000R001     БДДР   БДДР, МОСВ 

79.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1ER100R001     БДДР   БДДР, МОСВ 

80.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS100R025     БДДР   БДДР, МОСВ 
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лв 
Финансиращ 

орган 

81.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS100R1024     БДДР   БДДР, МОСВ 

82.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS135R1026     БДДР   БДДР, МОСВ 

83.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS135R1226     БДДР   БДДР, МОСВ 

84.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS135R1326     БДДР   БДДР, МОСВ 

85.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1IS135R1426     БДДР   БДДР, МОСВ 

86.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1DJ345L014     БДДР   БДДР, МОСВ 

87.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1WO800L020     БДДР   БДДР, МОСВ 
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88.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1WO800R10
16 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

89.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1WO400R10
09 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

90.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN400R011     БДДР   БДДР, МОСВ 

91.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1OS700R101
1 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

92.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1WO500R01
1 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

93.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN400R100
3 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

94.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1WO200L003     БДДР   БДДР, МОСВ 
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95.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1WO600R11
12 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

96.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1WO100R00
1 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

97.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1WO800L021     БДДР   БДДР, МОСВ 

98.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN400R007     БДДР   БДДР, МОСВ 

99.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1VT200R008     БДДР   БДДР, МОСВ 

100.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN400L009     БДДР   БДДР, МОСВ 

101.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN300R026     БДДР   БДДР, МОСВ 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  
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БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

102.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN200R028     БДДР   БДДР, МОСВ 

103.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1YN130R102
9 

    БДДР   БДДР, МОСВ 

104.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1WO600L014     БДДР   БДДР, МОСВ 

105.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1RL900R1012     БДДР   БДДР, МОСВ 

106.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1RL120R1013     БДДР   БДДР, МОСВ 

107.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1RL120R1113     БДДР   БДДР, МОСВ 

108.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1RL120R1213     БДДР   БДДР, МОСВ 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

109.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1RL200L002     БДДР   БДДР, МОСВ 

110.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1RL200L006     БДДР   БДДР, МОСВ 

111.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1RL200R014     БДДР   БДДР, МОСВ 

112.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1RL200R003     БДДР   БДДР, МОСВ 

113.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1RL200R1005     БДДР   БДДР, МОСВ 

114.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1RL200R1007     БДДР   БДДР, МОСВ 

115.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1WO300L006     БДДР   БДДР, МОСВ 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

116.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1RL900L009     БДДР   БДДР, МОСВ 

117.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1VT800L004     БДДР   БДДР, МОСВ 

118.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1RL900R1112     БДДР   БДДР, МОСВ 

119.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1RL900R1212     БДДР   БДДР, МОСВ 

120.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1VT100R009     БДДР   БДДР, МОСВ 

121.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1VT300L010     БДДР   БДДР, МОСВ 

122.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1VT307R100
7 

    БДДР   БДДР, МОСВ 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

123.  K153 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване източницини на натиск при 
установено влошаване на състоянието на 
водното тяло и неустановен източник на 
този натиск. 

допълваща SW BG1VT600R006     БДДР   БДДР, МОСВ 

124.  K154 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване на въздействието на 
точков (тип натиск) 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   БДДР   БД 

125.  K154 Провеждане на проучвателен мониторинг 
за установяване на въздействието на 
дифузен (тип натиск) 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   БДДР   БД 

126.  K157 Проучване разпространението на 
инвазивни биологични видове и тяхното 
въздействие върху екологичното състояние 
(потенциал) на водните тела и 
природозащитния статус на защитените 
зони по Натура 2000; 

допълваща SW BG1DU000R001 по течението 
на р.Дунав на 
бг територия 

неприложи
мо 

МОСВ, БДДР неприлож
имо 

МОСВ 

127.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1OG100R014 от извора на р. 
Мартиновска 
Огоста до 
вливане на  
р.Огоста в 
р.Дунав 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

128.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1OG307R121
3 

от извора на р. 
Мартиновска 
Огоста до 
вливане на  
р.Огоста в 
р.Дунав 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

129.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1OG307R101
3 

от извора на р. 
Мартиновска 
Огоста до 
вливане на  
р.Огоста в 
р.Дунав 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

130.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1OG700L004 от извора на р. 
Мартиновска 
Огоста до 
вливане на  
р.Огоста в 
р.Дунав 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

131.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1OG789R140
1 

от извора на р. 
Мартиновска 
Огоста до 
вливане на  
р.Огоста в 
р.Дунав 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

132.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1OG789R150
1 

от извора на р. 
Мартиновска 
Огоста до 
вливане на  
р.Огоста в 
р.Дунав 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

133.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1OG789R160
1 

от извора на р. 
Мартиновска 
Огоста до 
вливане на  
р.Огоста в 
р.Дунав 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

134.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1OG789R100
1 

от извора на р. 
Мартиновска 
Огоста до 
вливане на  
р.Огоста в 
р.Дунав 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

135.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1IS600R1016 Завод 
Кремиковци, в 
кв.Кремиковци
, София 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

136.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1VT307R100
7 

Рафинерия 
"Плама"с. Ясен, 
Плевен 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 
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лв 
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137.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1IS100R024 ТЕРРА - 2000 
ООД-гр. Червен 
бряг 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

138.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1YN700R101
7 

ТЕРЕМ-
ИВАЙЛОЕООД, 
гр.В.Търново 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

139.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1IS135R1226 предприятие 
„Елисейна“ 
ЕАД, 
с.Елисейна, 
обл.Враца 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

140.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1RL900R1012 Разград, завод 
"Диамант" 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

141.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1DU000R001 завод 
"Дунарит" ЕАД 
Русе 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

142.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1OS700R100
1 

Ловеч, "Осъм" 
АД 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

143.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1WO300R10
07 

Кула, РИС 
Ръбър 
България 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

144.  K158 Разработване и изпълнение на програми за 
ограничаване на замърсяването от минали 
дейности 

допълваща SW BG1OG600L015 Враца, 
"Камибо" 
ЕООД 

неприложи
мо 

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

145.  K159 Разработване и приемане на наредба за 
рибните проходи 

  SW неприложимо     МОСВ   МОСВ 

146.  K161 Разработване на информационна система 
за поддържане и предоставяне на 
пространствена информация (ГИС) за 
натиск от селскостопански източници 

допълваща SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МЗХ съгласно 
проект 

БД 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

147.  K162 Разработване на методи за анализ на 
приоритетни вещества в седименти ( № 2, 
5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и 30  
от приложение 1 на Директива 
2008/105/ЕК) и биота  - № 5, 15, 16, 17, 20, 
28, 34, 35, 37, 43 и 44 от приложение 1 на 
Директива 2013/39/ЕК) 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

МОСВ, БДДР неприлож
имо 

МОСВ, БДДР 

148.  K163 Разработване на методи за анализ на 
приоритетни вещества във води (за  №  5,  
7, 12, 13, 19, 30 от Директива 2008/105 и на 
допълнените 11ПВ( от 33 до 44) от 
Директива 2013/39/ЕК) 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МОСВ   БД 

149.  K17 Забрана  за  складиране на пестициди, 
депониране и третиране на отпадъци в 
крайбрежните заливаеми ивици и 
принадлежащите земи на 
водохранилищата 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МЗХ,МОСВ,БДД
Р 

неприлож
имо 

Общини 

150.  K172 Спазване на изискванията за 
оползотворяване на утайките от 
пречиствателни станции и пречиствателни 
съоръжения за отпадъчни води при 
употребата им в земеделието 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МОСВ, МЗХ   МОСВ, МЗХ 

151.  K174 Събиране на актуална информация за 
местоположението и текущото състоянието 
на складове за пестициди 

допълваща SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МЗХ   БД 

152.  K176 Създаване на информационна система за 
препаратите за растителна защита - 
производство/ внос, състав, количество, 
място на прилагане, вид и внесено 
количество 

допълваща SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МЗХ съгласно 
проект 

МОСВ 

153.  K179 Улавяне, транспорт и освобождаване на 
рибите надолу или нагоре по течението 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   Собственик на 
съоръжението 

съгласно 
проект 

Собственик на 
съоръжението 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

154.  K19 Забрана за включване на нови 
потребители, заустващи отпадъчни води, 
към канализационните системи на 
населените места, селищните и курортните 
образувания в случаите, когато не може да 
се осигури отвеждането и/или 
пречистването им 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   ВиК неприлож
имо 

МРРБ 

155.  K2 Въвеждане на нови нормативни 
изисквания за задължение на титуляра на 
разрешителното за изпълнение на 
мониторинг, доказващ функционалнотстта 
на рибния проход 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

МОСВ неприлож
имо 

МОСВ 

156.  K20 Забрана за внос, въвеждане и пускане на 
пазара или употребата на нерегистрирани 
торове, подобрители на почвата, 
биологично активни вещества или 
хранителни субстрати 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

МЗХ неприлож
имо 

МЗХ 

157.  K21 Забрана за внос, въвеждане, движение и 
прилагане на биологични агенти, които не 
са утвърдени от МЗХ и МОСВ 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

МЗХ.МОСВ неприлож
имо 

МЗХ 

158.  K22 Забрана за внос, въвеждане, пускане на 
пазара, търговия, преопаковане и 
употребата на неразрешени или негодни 
продукти за растителна защита (ПРЗ) 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

МЗХ неприлож
имо 

МЗХ 

159.  K23 Забрана за въвеждането в експлоатация на 
обекти, формиращи отпадъчни води и 
осъществяването на дейности без приети 
по установения ред пречиствателни 
съоръжения, освен в случаите, когато не са 
необходими 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

МОСВ неприлож
имо 

МОСВ 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

160.  K24 Забрана за депониране на приоритетни 
вещества, както и други дейности върху 
повърхността и в подземния воден обект, 
които могат да доведат до непряко 
отвеждане на приоритетни вещества в 
подземните води 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МОСВ неприлож
имо 

МОСВ 

161.  K26 Забрана за засаждането на трайни 
насаждения с плитка коренова система в 
крайбрежните заливаеми ивици и 
принадлежащите земи на 
водохранилищата 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МЗХ неприлож
имо 

БД 

162.  K27 Забрана за извършване на сондажна и/или 
минна дейност за проучване на подземни 
богатства на разстояние по-малко от 1 км. 
от съоръжения за питейно-битово 
водоснабдяване на населението 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   БДДР,МОСВ неприлож
имо 

БД 

163.  K3 Въвеждане на потоци, достатъчни да 
активизират седиментите 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ     съгласно 
проект 

РБ 

164.  K39 Забрана за използването на речните легла 
като депа за отпадъци, земни и скални 
маси 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

    БДДР,МОСВ неприлож
имо 

МОСВ, БД 

165.  K4 Въвеждане на такси за замърсяване на 
водите от дифузни източници от селското 
стопанство 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

МОСВ неприлож
имо 

МОСВ 

166.  K40 Забрана за изхвърляне на утайки от 
селищни пречиствателни станции в 
повърхностни види посредством 
плавателни средства, тръбопроводи и/или 
по какъвто и да е друг начин 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МОСВ неприлож
имо 

МОСВ 

167.  K41 Забрана за изхвърлянето на отпадъци в 
крайбрежните заливаеми ивици и 
принадлежащите земи на 
водохранилищата 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МОСВ; БДДР неприлож
имо 

общини 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

168.  K43 Забрана за намаляването на 
проводимостта на речните легла, 
включително чрез баражи и прагове, без 
съответното разрешително 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

МОСВ; БДДР неприлож
имо 

БД 

169.  K44 Забрана за нарушаването на естественото 
състояние на леглата, бреговете на реките 
и крайбрежните заливаеми ивици 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МОСВ; БДДР неприлож
имо 

БД 

170.  K45 Забрана за прилагането на ПРЗ чрез 
въздушно пръскане 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МЗХ, МОСВ, 
БДДР 

неприлож
имо 

БД 

171.  K46 Забрана за сечи, с изключение на 
санитарни и отгледни сечи,  във водосбора 
на водохващаниия от повърхностни води, 
предназначени за питейно битово 
водоснабдяване 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МЗХ неприлож
имо 

  

172.  K49 Забрана за строителство на животновъдни 
ферми в крайбрежните заливаеми ивици и 
принадлежащите земи на 
водохранилищата 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МЗХ,БДДР неприлож
имо 

Общини 

173.  K5 Въвеждане на такси за замърсяване от 
отпадъчни води от населените места 
отчитащи вида на водоприемника, броя на 
заустванията и степента на пречистване 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

МОСВ неприлож
имо 

МОСВ 

174.  K50 Забрана за строителство на стопански и 
жилищни постройки в крайбрежните 
заливаеми ивици и принадлежащите земи 
на водохранилищата 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МОСВ неприлож
имо 

Общини 

175.  K54 Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата 
на разрешената употреба или в доза, която 
надвишава максималната разрешена доза 
на единица площ 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МЗХ неприлож
имо 

МЗХ 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

176.  K55 Забрана за употреба на ПРЗ от 
професионална категория на употреба 
върху зони за защита, определени в Закона 
за водите, или други площи, определени 
със заповед на МОСВ 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МЗХ неприлож
имо 

МЗХ 

177.  K56 Забрана на миенето и обслужването на 
транспортни средства и техника в 
крайбрежните заливаеми ивици и 
принадлежащите земи на 
водохранилищата 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   БДДР неприлож
имо 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

178.  K59 Завършване на инвентаризацията на 
емисиите, заустванията и загубите на 
приоритетни и приоритетно опасни 
вещества 

допълваща SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МОСВ   БД 

179.  K6 Въвеждане на такси за замърсяване от 
отпадъчни води от промишлеността с с 
отчитане на броя на приоритетно опасните, 
приоритетните и специфичните вещества 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

МОСВ неприлож
имо 

МОСВ 

180.  K61 Закриване и рекултивация на депа за 
производствени отпадъци 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   Предприятия съгласно 
проект 

Предприятия 

181.  K63 Зарибяване с растително ядни риби в 
язовирите, в които е установен цъфтеж на 
водорасли 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   ИАРА съгласно 
проект 

ИАРА 

182.  K65 Извършване на инвентаризация на 
индустриални УОЗ химикали 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МОСВ   МОСВ 

183.  K66 Извършване на инвентаризация на 
устойчиви органични замърсители (УОЗ) 
пестициди и други залежали и с изтекъл 
срок на годност пестициди 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МОСВ,МЗХ   МОСВ 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

184.  K7 Възстановяване и защита на речните 
брегове и корито от ерозия със 
затревителни и залесителни мероприятия 
(в случая на добив на инертни материали, 
обезлесяване на брегове) 

допълваща SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   Общини съгласно 
проект 

РБ, общини, 
ПУДООС 

185.  K76 Изграждане на ПСОВ за производствени 
отпадъчни води 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   Предприятия съгласно 
проект 

Предприятия 

186.  K8 Възстановяване на влажна зона (при 
нарушена хидравлична връзка от 
корекция/андигиране на река и/или 
изграждане на отводнителни канали) 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   Общини съгласно 
проект 

РБ, ОП 

187.  K80 Изграждане на съоръжения препятстващи 
разпространението на замърсители във 
водите 

допълваща SW BG1OG789R160
1 

с.Мартиново, 
общ. Чипровци, 
обл.Монтана 

  Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

съгласно 
проект 

Собственик или 
оператор на 

съоръжението 

188.  K81 Изграждане на технически съоръжения за 
борба с ерозията на водосбора 

  SW РБУ     Общини съгласно 
проект 

Общини, РБ 

189.  K85 Издаване на разрешително по реда на 
Закона за водите за водовземане\ползване 
на повърхностни и подземни води 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   БДДР,МОСВ неприлож
имо 

БД 

190.  K86 Изкуствен пренос на седименти след 
водовземни съоръжения 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

съгласно 
проект 

РБ, ОП, 
средства на 

предприятията 

191.  K87 Използване на турбини, непречещи на 
миграцията на рибите надолу по течението 

  SW РБУ     Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

съгласно 
проект 

Собственик на 
ВЕЦ 

192.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1IS900R1203   неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

193.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1YN00061MS
140 

  неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

194.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1OS700R111
1 

  неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

195.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1OG789R100
1 

  неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

196.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1OG600R110
6 

  неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

197.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1OG400R101
9 

  неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

198.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1RL900L009   неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

199.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1VT600R006   неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

200.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1WO600R17
12 

  неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

201.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1VT307R100
7 

  неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

202.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1DU000L003   неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

203.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1YN400L005   неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

204.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1YN900R121
5 

  неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

205.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1DJ900R1011   неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

206.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1IS600L014   неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

207.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1IS900L002   неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

208.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1IS200R1233   неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

209.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1IS900R1303   неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 
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№ Код 
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GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган 
Стойност 

лв 
Финансиращ 

орган 

210.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1IS900R1503   неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

211.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1WO600R01
5 

  неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

212.  K89 Изпълнение на проучвателен мониторинг 
за валидиране на фоновите стойности на 
химични елементи и съединения в 
повърхностните води 

допълваща SW BG1VT900R100
1 

  неприложи
мо 

БДДР   МОСВ, БДДР 

213.  K94 Класифициране на предприятия и/или 
съоръжения с нисък или висок рисков 
потенциал по отношение на водите 

основна SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ   МОСВ неприлож
имо 

БД 

214.  K98 Контрол за спазване на изискванията за 
торене и съхранение на  торове 

  SW всички 
повърхностни 
ВТ 

ДРБУ неприложи
мо 

МЗХ   БД/МЗХ 

 


