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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

Приложение 7.2.6 

Програма от мерки за запазване и подобряване състоянието на подземните  води 

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW/ 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган Цена Източник на 
финансиране 

1 K70 

Извършване на контрол на 
разрешителните, издадени от 
2000 г. до сега, чийто срок е 
изтекъл но не е изпълнена 
процедурата по извеждане от 
експлоатация и консервиране 
на съоръжението по чл.109 от 
наредба № 1 за проучване, 
ползване и опазване на 
подземните води 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 

2 K151 

Прилагане на процедура по 
ОВОС, при водовземане от 
водни тела в които черпенето 
надвишава 60% от 
разполагаемите ресурси на 
подземното водно тяло 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ/РИОСВ неприло
жимо МОСВ/РИОСВ 

3 K91 

Изпълнение на собствен 
мониторинг и измерване на 
водните нива във 
водовземните съоръжения и в 
съоръженията за 
реинжектиране/инжектиране 
и на количеството на 
черпените и 
реинжектираните/инжектиран
ите води 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо 

Собственик 
или оператор 
на 
съоръжението 

неприло
жимо 

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 Цена Източник на 
финансиране 

5 K113 

Оборудване на съоръженията 
за 
инжектиране/реинжектиране 
в подземни води със 
стационарно монтирани в 
съоръжението  нивомерни 
устройства и водомерни 
устроства 

основна GW всички ПВТ ДРБУ   

Собственик 
или оператор 
на 
съоръжението 

Разходи 
за 
нивомер, 
свързан 
със 
система 
за 
отчитане 
- 40000 
лв.  

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

6 K140 

Преразглеждане на 
издадените разрешителни с 
цел постигане на целите за 
водното тяло 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 

7 K35 

Забрана за издаване на 
разрешителни за изграждане 
на защитни и/или други 
съоръжения  в повърхностни 
водни тела, които  препятстват 
подхранването на подземните 
води от реката, с което се 
засягат вече разрешени 
водовземания от подземни 
води 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо МОСВ, БДДР 

8 K34 

Забрана за издаване на 
разрешителни за 
водовземане, когато е налице 
риск от понижаване на 
водното ниво в пунктове от 
мрежата за мониторинг на 
количественото състояние на 
поздемните водни тела 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо МОСВ, БДДР 
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№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW/ 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган Цена Източник на 
финансиране 

9 K148 

Прилагане на добри 
земеделски практики за 
торене и съхранение на 
торове 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МЗХ, ПРСР 

Мярката 
се 
остойнос
тява на 
база 
съществу
ващ 
проект 

МЗХ, ПРСР 

10 K148 

Прилагане на добри 
земеделски практики за 
торене и съхранение на 
торове 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МЗХ, ПРСР 

Мярката 
се 
остойнос
тява на 
база 
съществу
ващ 
проект 

МЗХ, ПРСР 

11 K99 

Контрол на използването на 
пестициди в райони на 
подземни водни тела, 
формирани в карстови водни 
хоризонти, разкриващи се на 
повърхността 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 

13 K25 

Забрана за добив на подземни 
богатства в района на 
водовземане за питейно-
битово водоснабдяване на 
населението, без да е 
доказано с конкретни 
проучвания и изследвания, че 
с добивната дейност не се 
понижава нивото на 
подземните води и няма 
опасност от влошаване на 
качеството им 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 
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№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW/ 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган Цена Източник на 
финансиране 

14 K36 

Забрана за издаване на 
разрешителни за 
инжектиране/реинжектиране 
на подземните води с води, 
качеството на които 
компрометира постигането на 
определените цели за 
опазване на околната среда на 
подземното водно тяло 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо МОСВ, БДДР 

15 K102 

Контрол при изграждането на 
съоръжения за подземни води 
за недопускане на смесването 
на подземни води от различни 
водни тела с различно 
качество 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 

16 K104 

Ликвидиране на съоръжения 
за подземни води, смесващи 
подземни води с различно 
качество и причиняващи 
влошаване на състоянието на 
подземното водно тяло или 
част от него 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо МОСВ, БДДР 

17 K85 

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

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 

18 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 GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ неприло
жимо МОСВ 
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№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW/ 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган Цена Източник на 
финансиране 

19 K31 

Забрана за издаване на 
разрешителни за водовземане 
когато общото водовземане 
надвишава разполагаемите 
ресурси на подземното водно 
тяло и/или максимално 
допустимото експлоатационно 
понижение на водното ниво 
надвишава определеното за 
водното тяло допустимо 
понижение на водното ниво. 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо МОСВ, БДДР 

20 K18 

Забрана за  издаване на 
разрешителни за водовземане 
от подземни води за добив на 
хидрогеотермална енергия  в 
случаите, в които не е 
осигурено реинжектиране на 
ползваните водни обеми 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо   

21 K38 

Забрана за издаване на 
разрешителни на 
разрешителни за водовземане 
когато се създава риск от 
влошаване на състоянието на 
сухоземни екосистеми пряко 
зависими от подземните води 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо МОСВ, БДДР 

22 K164 

Разработване на програми за 
ограничаване и ликвидиране 
на замърсяването в  уязвимите 
зони 

Основна GW всички ПВТ 

ДРБУ - 
Нитратно 
уязвима 
зона 

неприложимо БДДР/МОСВ/ 
МЗХ 

неприло
жимо 

БДДР/МОСВ/ 
МЗХ 
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№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW/ 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган Цена Източник на 
финансиране 

23 K69 

Извършване на контрол на 
задължително изпълнение на 
програми от мерки за 
ограничаване и 
предотвратяване на 
замърсяването с нитрати от 
земеделски източници в 
уязвимите зони 

Основна GW всички ПВТ 

ДРБУ - 
Нитратно 
уязвима 
зона 

неприложимо МОСВ, МЗХ неприло
жимо МОСВ, МЗХ 

25 K15 
Ежегодно определяне на 
разполагаемите ресурси на 
подземните водни тела 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 

26 K16 
Ежемесечно съставяне на 
баланс "разполагаеми 
ресурси-разрешено черпене" 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 

27 K33 

Забрана за издаване на 
разрешителни за 
водовземане, ако 
водовземните съоръжения са 
изградени без изискващото се 
разрешително или не са 
включени в регистъра на 
съоръженията за водовземане 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо МОСВ, БДДР 

28 K32 

Забрана за издаване на 
разрешителни за водовземане 
от подземни води, когато се 
създава риск от влошаване на 
състоянието на свързаните 
повърхностни водни тела 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо МОСВ, БДДР 
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№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW/ 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган Цена Източник на 
финансиране 

29 K28 

Забрана за издаване на 
разрешителни  за 
водовземане когато 
понижението на водното ниво 
и временното или постоянно 
изменение на посоката на 
потока  в подземното водно 
тяло създават опасност от 
привличане на солени или 
замърсени води 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо МОСВ, БДДР 

30 K143 

Преразглеждане, изменение 
или прекратяване на на 
разрешителни за водовземане 
във водни теля, в които 
общото водовземане 
надвишава разполагаемите 
ресурси на подземните водни 
тела и/или максимално 
допустимото експлоатационно 
понижение на водното ниво 
във водовземните съоръжения 
надвишава определеното за 
водното тяло допустимо 
понижение на водното ниво 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо МОСВ, БДДР 

31 K145 

Преразглеждане, изменение 
или прекратяване на 
разрешителни за водовземане 
когато се създава опасност от 
влошаване на състоянието на 
свързаните повърхностни 
водни тела 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо МОСВ, БДДР 
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№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW/ 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган Цена Източник на 
финансиране 

32 K146 

Преразглеждане, изменение 
или прекратяване на 
разрешителни за водовземане 
когато се създава опасност от 
влошаване на състоянието на 
сухоземни екосистеми пряко 
зависими от подземните води 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо МОСВ, БДДР 

33 K144 

Преразглеждане, изменение 
или прекратяване на 
разрешителни за водовземане 
когато понижението на 
водното ниво и временното 
или постоянно изменение на 
посоката на потока  в 
подземното водно тяло 
създават опасност от 
привличане на солени или 
замърсени води 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо МОСВ, БДДР 

34 K144 

Преразглеждане, изменение 
или прекратяване на 
разрешителни за водовземане 
когато понижението на 
водното ниво и временното 
или постоянно изменение на 
посоката на потока  в 
подземното водно тяло 
създават опасност от 
привличане на солени или 
замърсени води 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо МОСВ, БДДР неприло
жимо МОСВ, БДДР 

35 K96 

Контрол за спазване на 
изискванията за измерване на 
водното ниво и черпените 
количества подземни води 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 
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№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW/ 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган Цена Източник на 
финансиране 

36 K96 

Контрол за спазване на 
изискванията за измерване на 
водното ниво и черпените 
количества подземни води 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 

37 K112 

Оборудване на съоръженията 
за водовземане от подземни 
води със стационарно 
монтирани във водовземното 
съоръжение устройства за 
измерване на водното ниво 

основна GW всички ПВТ ДРБУ   

Собственик 
или оператор 
на 
съоръжението 

Разходи 
за 
нивомер, 
свързан 
със 
система 
за 
отчитане 
- 40000 
лв.  

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

38 K95 

Контрол за спазване на 
изискванията за  за 
оборудване на съоръженията 
за водовземане от подземни 
води с устройства за 
измерване на водното ниво 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 

39 K71 
Извършване на проверки за 
установяване на незаконно 
черпене на подземни води 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 

41 K114 
Ограничаване на 
водовземането в района на 
интрузии на морски води 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 

42 K68 

Извършване на контрол един 
път на 3 години на 
разрешителните за 
водовземане от подземни 
води с разрешено количество 
от 30 000 до 150 000 куб.м.год 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 
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№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW/ 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган Цена Източник на 
финансиране 

43 K67 

Извършване на контрол един 
път в срока на действие на 
ПУРБ на разрешителните за 
водовземане от подземни 
води с разрешено количество 
под 30 000 куб.м.год. 

основна GW всички ПВТ ДРБУ неприложимо БДДР неприло
жимо БДДР 

44 K111 

Оборудване на водовземни 
съоръжения със запаметяващи 
устройства за измерване на 
водните нива в зони със 
значим натиск от водовземане 

основна GW всички ПВТ ДРБУ   

Собственик 
или оператор 
на 
съоръжението 

Разходи 
за 
нивомер, 
свързан 
със 
система 
за 
отчитане 
- 40000 
лв.  

Собственик или 
оператор на 
съоръжението 

45 

K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL001 Ново село 

3 МОСВ, БДДР 2100000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

46 

K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL002 Буковец 

1 МОСВ, БДДР 700000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

47 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL002 Дунавци 

1 МОСВ, БДДР 700000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

48 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL003 Арчар 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

49 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL004 Долни 
Цибър 

3 МОСВ, БДДР 210000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  
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GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган Цена Източник на 
финансиране 

50 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL006 Остров 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

51 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL009 Вардим 

3 МОСВ, БДДР 210000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

52 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL010 Сандрово 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

53 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL011 Гарван 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

54 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL013 Дреновец 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

55 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL013 Лом 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

56 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL014 Ботево 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

57 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL014 Якимово 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

58 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL015 Хърлец  

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  
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59 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL016 Галиче 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

60 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL017 Искър 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

61 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL018 Крета 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

62 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL019 Ловеч 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

63 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL020 Новград 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

64 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL021 Баниска 

2 МОСВ, БДДР 14000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

65 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QAL022 Севлиево 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

66 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QРL023 Бъзовец 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

67 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QРL023 Хайредин 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  
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68 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QРL024 Тръстеник 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

69 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QРL024 Победа 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

70 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QРL025 Славяново 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

71 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QРL025 Обнова 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

72 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000QРL026 Българско 
сливово 

3 МОСВ, БДДР 210000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

73 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G00000QР027 Враца 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

74 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G00000NQ028 Ботевград 

3 МОСВ, БДДР 210000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

75 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G00000NQ029 Годеч 

3 МОСВ, БДДР 210000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

76 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G00000NQ031 Самоков 

3 МОСВ, БДДР 210000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  



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

 

 
         

14 

 

  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ Код 
БДДР Име на мярката Вид мярка SW/ 

GW Водно тяло Място на 
прилагане Количество Прилагащ 

орган Цена Източник на 
финансиране 

77 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G000000N033 Нови Искър 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

78 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G000000N033 Божурище 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

79 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G000000N033 Горни 
Богров 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

80 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G00000N2034 Динково 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

81 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G00000N1035 Поляна 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

82 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G00000N1035 Ветрен 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

83 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G000N1BP036 Славотин 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

84 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G000000N049 Краново 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

85 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G000K1HB050 Хърсово 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  
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86 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G000K1HB050 Подайва 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

87 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G000K1HB050 Драгомъж 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

88 K77 

Изграждане на пункт за 
мониторинг на подземни води 
- количествен мониториг допълваща  GW 

BG1G0000J3K051 Светослав 

1 МОСВ, БДДР 70000 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

89 K154 

Провеждане на проучвателен 
мониторинг за установяване 
източника на замърсяване 
(антропогенен/природен)  основна GW BG1G0000QAL004 ПВТ неприложимо БДДР 

неприло
жимо 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

90 K154 

Провеждане на проучвателен 
мониторинг за установяване 
източника на замърсяване 
(антропогенен/природен)  основна GW BG1G0000QAL007 ПВТ неприложимо БДДР 

неприло
жимо 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

91 K154 

Провеждане на проучвателен 
мониторинг за установяване 
източника на замърсяване 
(антропогенен/природен)  основна GW BG1G00000NQ031 ПВТ неприложимо БДДР 

неприло
жимо 

РБ, 
структурни/кох
езионни 
фондове  

92 

K58 Завършване и публикуване на 
регистрите на кладенците за 
задоволяване на собствените 
потребности на гражданите основна GW 

всички ПВТ ДРБУ 

неприложимо БДДР 
неприлож
имо 

БДДР 

93 

K64 Извършване на ежегоден контрол 
на разрешителните за 
водовземане от подземни води с 
разрешено количество над 150 
000 куб.м.год основна GW 

всички ПВТ ДРБУ 

неприложимо БДДР 
неприлож
имо 

БДДР 

94 

K37 Забрана за издаване на разрешителни 
за пряко отвеждане на замърсители в 
подземните води основна GW 

всички ПВТ ДРБУ 
неприложимо БДДР 

неприложи
мо 

БДДР 

 


