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Приложение 9.3.2.3 

 

Мнения и предложения, получени с анкета, проведена по време на обществени консултации по Междинен 
преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски арйон за басейново управление 

 

Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

РЗИ - Видин  Засилен контрол при наторяване с изкуствени торове и 
земеделски площи.  

    

РЗИ - София В съответствие с действащото законодателствов 
компетенциите на Столичната РЗИ е контролът по 
спазване изискванияата към качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели.  

    

РЗИ - Ловеч  Определяне на пояс I ,II, III на СОЗ около 
водоизточниците за питейни цели, съгласно 
изискванията на Наредба №3/2000 г. за условията и 
реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно - охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване от ВиК дружествата; Осъществяване 
на съвместен контрол от ВиК дружествата и общините 
на забраните и ограниченията по Приложение №1 от 
Наредба №3/2000 г.; Осъществяване на контрол за 
спазване на добра земеделска практика от 
компетентните институции.  

    

РЗИ - Враца  Опазване на питейните води чрез контрол на СОЗ 
Опазване на питейните води чрез контрол на 
водоизточниците и техническите съоръжения към тях. 
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Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

РЗИ - Добрич  Контрол върху качеството на водата, предназначена за 
питейно битови цели чрез провеждане на необходимия 
мониторинг; информиране на населението относно 
установените несъответствия със здравните норми; 
съвместни действия с други ведомства, институции, 
както и със самите водоснабдителни организации за  
подобряване качеството на питейната вода.   

Амортизирана ВиК система: проблеми по 
материално - техническата база на помпени 
станции и др. части от водоснабдителната мрежа, 
чести аварии по водопроводната система. 
Проблеми, свързани със СОЗ  на водоизточници и 
водоснабдителни съоръжения – учредяване, 
обозначаване, ограждане, благоустрояване. 
Решаването им е възможно чрез провеждане 
насочена и последователно политика, с 
необходимото финансиране, включително и по 
оперативни програми (за конкретен район/община 
или водоснабдителна организация).  
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Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

РЗИ - Русе  Малко по-строг контрол от страна на Басейновите 
дирекции при регистриране на ползвателите на 
собствени ведомствени промишлени кладенци, обявени 
с предназначение „за промишлени цели”. Нашата 
практика показа, че в част от случаите се касае за 
смесени цели, т.е.както за промишлени, така и за 
питейно-битови цели. Допълнителното осигуряване на 
ползване на трапезна или натурална вода чрез 
апарати-диспенсери в такива предприятия, не решава 
въпроса.  

В района на гр.Русе и областта са налице голям 
брой собствени ведомствени подземни 
водоизточници, изградени през 80те години на 
миналия век. Те са били изградени с цел – 
технологична вода, за да не се ползва питейна 
вода за технологичните процеси. В момента 
повечето от тях са узаконени в териториалната 
Басейнова дирекция като такива с промишлени 
цели. Те си плащат дължимите такси за ползване 
на промишлена вода, извършват мониторинг на 
водата по Наредба № 1 за подземните води със 
зададената им кратност, и за органите на 
Басейнова дирекция са абсолютно изрядни. Но, 
проблемът е, че не малка част от тях ползват тази 
вода едновременно и за битови и/или питейно-
битови цели, например в баните, в умивални и 
пр.битови части към предприятията. Това е в грубо 
нарушение на Закона за водите. Както знаете, за 
питейно-битови цели може да се подава само вода, 
която отговаря на изискванията на Наредба № 9, 
т.е. пречистена и дезинфекцирана вода. Освен 
това, такива водоизточници следва да имат и 
съвместни мониторингови програми с регионалните 
здравни инспекции, за мониторинг (собствен и 
контролен) на подаваната вода за питейно-битови 
цели.  

  

РЗИ - Сливен  Разширяване на мрежата от градобитни реактивни 
площадки и разбиване на опасните облаци 
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Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

РЗИ - Силистра  Извършване на ефективен контрол на основните мерки 
изпълняващи изискванията на Директива 91/676/ЕС за 
защита на водите от замърсяване  с нитрати от 
земеделски източници от органите с компетенции по 
прилагането на Директивата, както и спазване  на 
изискванията за забрани  и ограничения посочени  в  
Приложение № 1 към чл.10 ал.1 от Наредба № 3 от 16 
октомври 2000 г. при издаване на хигиенни становища 
за инвестиционни предложения свързани с фермерски 
и земеделски дейности.  

    

РЗИ - Плевен  Изграждане на нови водоизточници или смесване на 
водите от проблемните водоизточници с води с добро 
качество за разреждане на нитратите до допустимата 
стойност; Извършване на учестен мониторинг при 
наводнения за установяване на нарушено 
водоснабдяване и евентуални отклонения в качеството 
на питейната вода. Издаване на предписания и 
заповеди на отговорните институции с цел защита 
здравето на населението от подаване на питейна вода 
с отклонения.  

    

РЗИ - Монтана Поддръжка на водоснабдителни обекти и водопроводна 
мрежа 
Намаляване замърсяването на повърхностни и 
подземни води 
Изграждане на пречиствателни станции за отпадни 
води.  

    

РЗИ - Велико 
Търново 

Информиране на  населението на област Велико 
Търново за наличие на замърсени и застрашени от 
замърсяване с нитрати питейни водоизточници на 
територията на областта.  

    

РЗИ - Варна  Изграждане на централна канализация в населените 
места. Недопускане заустването на отпадъчни води в 
черпалтелни ями.  
Замяна на питейните водоизточниц;и с дълбоки 
сондажи.  
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Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

ВиК "Йовковци" Да се регламентира нормативно, всички кметове на 
населени места, където се консумира вода с повишено 
съдържание на нитрати, да издават заповеди за 
забрана на торенето и използването на препарати за 
растителна защита в СОЗ на водоизточниците за 
питейно-битово водоснабдяване на населеното място и 
да упражняват действен контрол за изпълнението им. 
Да се изградят ПСОВ в населените места, заустващи 
отпадъчните си води директно в повърхностни водни 
обекти без пречистване, вкл. и населени места под 
2000 ЕЖ.  Да се регламентира нормативно, всички 
промишлени предприятия, изпускащи производствени 
отпадъчни води със съдържание на замърсители над 
граничните стойности по приложение на Наредба 
№7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на 
производствени отпадъчни води в канализационните 
системи в населените места задължително да имат 
локални пречиствателни станции. 

Поради значителни замърсявания от лица 
упражняващи спортен риболов в СОЗ на 
повърхностните водоизточници, е необходимо 
актуализация (намаляване) на зоните за спортен 
риболов, което може да се случи  само ако 
нормативната база предвижда периодична 
актуализация на тези зони. 

  

ВиК "Бебреш" Доизграждане на нова ГПСОВ в гр.Ботевград     
ВиК Габрово Изграждане на ГПСОВ в агломерации над 2000 е.ж 

Реконструкция и доизграждане на канализационни 
мрежи 

    

ВиК Видин Повишаване на контрола от страна на държавните и 
общински институции върху селскостопанските 
дейности и по-специално наторяването и обработката с 
пестициди в санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците.  

    

ВиК Враца  Пренасочване на водни количества от други 
водоснабдителни системи 
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Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

ВиК Русе Основните мерки, които може да приложи и предложи 
фирмата ни са насочени главно към ефективно 
използване на водата чрез провеждане на мероприятия 
свързани с намаляване на загубите на вода във 
водоснабдителните системи чрез своевременно 
регистриране, локализиране и отстраняване на течове 
по водопроводната мрежа, изграждане на зони за 
контрол на водните загуби, реконструкция и подмяна на 
проблемни и амортизирани участъци от 
водопроводната мрежа чрез използване на по 
надеждни материали /ПЕВП, стъклоплъстови тръби, 
чугунени тръби, PVC-O/, прилагане на нови технологии-
безтраншейно полагане, рехабилитация на 
съществуващи тръби и т.н., модернизиране на 
автоматизираното управление на технологичните 
процеси и SCADA системите, изграждане на ГИС за 
управление на ВиК системите, изготвяне на 
хидравлични модели на ВиК мрежите, моделиране на 
хидравличните процеси и т.н.    Качество на подземните 
води – мониторинг, съдействие на компетентните 
институции при констатиране на източниците на 
замърсяване от наша страна и прилагане на строги 
мерки за преустановяване и ликвидирането им, 
съкращаване на сроковете/времето/ и процедурите по 
учредяване на СОЗ и т.н. Пречиствателни станции за 
обезманганяване, обезжелезяване и денитрификация. 
Изграждане на нови водовземни съоръжения. 
Присъединяване на населени места с нарушени 
показатели на водата към други водоснабдителни 
системи. 

В значителна степен е намалена проводимоста на 
речните 
легла поради безстопанственост,неподдържане.  
Значителна част от индустриалните предприятия 
присъединени към канализационните мрежи на 
населените места, изпускат производствени 
отпадъчни води не отговарящи на нормативните 
изисквания за качеството им.Необходим е по строг 
контрол от компетентните органи. Промяна в 
нормативната уредба – Замърсителя плаща.  

  

"Софийска 
вода" 

"Софийска вода” АД, част от групата на „Веолия вода”, 
e най-голямото ВиК дружество в България, осигуряващо 
услугите по водоснабдяване, канализация и 
пречистване на питейните и отпадъчни води на 
гр.София и околностите.  

Предложение - Неспазване на СОЗ около язовир 
Искър  

  



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

 

 
         

7 

 

  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

Водоснабдяван
е Дунав 
Разград  

Прилагаме: Включваме във водоснабдителните 
системи на потърпевшите населени места 
допълнителни водоизточници, с цел намаляване 
концентрацията на нитрати. Предлагаме: По-строг 
контрол на торенето в пояс ІІ и ІІІ на СОЗ на 
застрашените водоизточници Предлагаме: По-строг 
контрол на торенето в пояс ІІ и ІІІ на СОЗ на 
застрашените водоизточници. 

    

Вик Сливен  Изграждане на локални пречиствателни съоръжения на 
субектите упражняващи стопанска дейност на 
територията на следните населени места – с.Стара 
река, с.Средорек, с.Божевци, с.Изгрев и с.Зайчаре. 

При системното изсичане на горските масиви, 
което се извършва в момента се получават при 
проливни дъждове залпови замътвания на речните 
корита и това се отразява на повърхностните 
водоизточници и на подземните в близост до 
реките. 

  

Вик Стенето Да се съобразят лесоустройствените планове с 
наличието на СОЗ на съответните водоизточници и 
вододайни зони. 

Строг контрол на дърводобива и евентуална 
забрана във вододайни зони. 

  

ВиК Ловеч Замърсяване с нитрати на земеделски земи – 
неефективни контролни дейности в СОЗ. Замърсяване 
с недостатъчно пречистени отпадъчни води – 
осигуряване на проектни параметри на пречистените 
отпадъчни води на изход с добра експлоатация на 
ПСОВ и доказване на трайност на качествата с учестен 
мониторинг. Замърсявания от сметища и стари 
замърсявания – сигнализиране на компетентните 
органи при идентифициране на подобни замърсявания. 
Наводнения вследствие изменения в климата – не 
можем да предложим ефективни мерки за 
преодоляването на този проблем. 

    

ВиК Кубрат Изграждане на пречиствателни станции за отпадни 
води, както и изграждане на канализационни системи в 
населените места, които нямат такива. 

    



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

 

 
         

8 

 

  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

РИОСВ Шумен Изграждане на ГПСОВ и доизграждане и реконструкция 
на канализационни мрежи на гр.Омуртаг, гр.Антоново и 
гр. Опака  Ремонт на съоръжения за отпадъчни води не 
Регионално Депо за ТБО Омуртаг. Реконструкция на 
ЛПСОВ за свинекомплекс „Братя Томови”.  Изграждане 
на трето стъпало за азот и фосфор на ГПСОВ-Попово. 
Рекултивация на Депа на гр.Антоново и гр.Опака 

    

РИОСВ - Враца  Засилен контрол на инсталации и съоръжения 
класифицирани с висок рисков потенциал по отношение 
замърсяване на компонентите на околната среда. 
Контрол по отношение недопускане образуването на 
нерегламентирани сметища и рекултивация на терени 
със стари замърсявания. Контрол по спазване 
условията на издадените разрешителни за ползване на 
воден обект за заустване на отпадъчни води, издадени 
по ЗВ и на комплексните разрешителни, издадени по 
ЗООС, както на промишлените източници на 
замърсяване така и на агломерациите с изградени 
ПСОВ. 
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Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

РИОСВ - Русе   В Програма 7.1.9 от ПУРБ са разписани забрани и 
ограничения, които следва да се прилагат спрямо 
заявени инвестиционни предложения за изземване 
на наносни отложения от водните тела: мярка 
BG1MB169 – Забрана за изграждане на нови 
баластриери или разширяване на съществуващи 
във водни тела, попадащи в защитени зони 
съгласно Приложение 7.1.3. от ПУРБ 2010 – 2015 г. 
в Дунавски район; мярка BG1MB170 – Недопускане 
на нови негативни промени в хидрологичния режим 
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиорации свързани с 
нови водовземания, отводнявания и др.) на 
природните местообитания и поддържането им в 
благоприятен природозащитен статус (БПС) за 
водните тела, попадащи в защитени зони съгласно 
Приложение 7.1.3. от ПУРБ 2010 – 2015 г. в 
Дунавски район. При актуализацията на ПУРБ, с 
цел недопускане на различни тълкувания да се 
посочат забраните и ограниченията, като се 
конкретизират и участъците, за които те да се 
отнасят. Да се обърне особено внимание на 
синхронизиране на задълженията и отговорностите 
на различните институции, имащи отношение към 
определянето на участъци за добив на инертни 
материали в коритото на р. Дунав и разрешаването 
на дейността.   

  

РИОСВ - 
Велико 
Търново  

Изграждане на канализационни системи и пречистване 
на битовите отпадъчни води от населените места от 
2000 до 10000 е.ж. 

    

РИОСВ - Варна Изграждане на 100 процента канализационните системи 
на населените места, както и реконструкция и 
модернизация на съществувашщите, където е 
необходимо  
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Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

РИОСВ - 
Плевен 

Идентифицираните значими проблеми при 
управлението на водите са подробно разгледани и 
описани в „Междинния преглед на установените 
значими проблеми при управлението на водите в 
ДРБУ“. Функциите на РИОСВ като институция по 
провеждане на държавна политика по опазване на 
околната среда на регионално равнище са заложени и 
внедрени в Закон за опазване на околната среда и 
други нормативни документи към него. 

    

РИОСВ - 
Софиья 

  Подобряване на лесовъдските дейности, които 
влияят върху качеството и количеството на 
повърхностните и подземните води, както и защита 
от наводнения.  

  

РИОСВ - 
Перник 

Изграждане на пречиствателни станции на населените 
места, контрол с по-строги санкции от стана на кметове 
на населените места за нерегламентирани сметища и 
торови площадки в близост до речние корита 

    

Община Долни 
Дъбник 

Информиране и запознаване на земеделските 
производители за последиците вследствие на 
използването на синтетични торове  и необходимостта 
да бъде ограничено тяхното използване.  Изграждане 
на канализационна мрежа и пречиствателна станция за 
отпадни води в Общината. Корекция и почистване на 
речните корита от наноси, тиня и дървесна и храстова 
растителност. 

    

Община 
Димово 

Корекция на руслото на реки. Ремонт, укрепване и 
изграждане на предпазни диги 

    

Община Георги 
Дамяново 

Изгражда се  пречиствателно съоръжение в с. 
Копиловци общ. Георги Дамяново. По линия на НАВР е 
възстановено речното A41легло на р. Огоста. 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

Община Ловеч Премахване на всички стари нерегламентирани 
замърсявания и контрол за необразуване на нови. 
Ограничаване на замърсяването от 
непречистени/недостатъчно пречистени битови 
отпадъчни води чрез изграждане и реконструкция на 
канализационни мрежи, локални пречиствателни 
станции, водоплътни изгребни ями и др. 

    

Община Лом Засилен контрол на речните корита /на р. Дунав и р. 
Лом в района на община Лом/ по отношение 
нерегламентирания добив на баластра В договора за 
охрана на територията на община Лом с „Давидов 
секюрити“ е включен и теренът на коритото на река 
Лом. Охраната на коритата /предимно на р. Дунав/ би 
могла да се осъществява и с помощта на Морска 
администрация, гранична полиция и държавно горско 
стопанство. 

Не малък проблем е почистването на речните 
корита от битови отпадъци и растителност. 
Мероприятието е мащабно – в контрола и 
изпълнението (финансирането) да се включат 
Напоителни системи, Морска администрация, 
областен управител, държавно горско стопанство – 
всички заинтересовани институции, а не само 
кметовете 

  

Община 
Лясковец 

Река Янтра не минава през територията на община 
Лясковец, но по принцип може да се ограничи вредното 
въздействие от промишлеността, с по строг контрол и 
санкции от РИОСВ и от съответната община през която 
минава реката. А от природните бедствия, единствено 
след това за оправяне на щети да се кандидатства по 
съответните програми за финансиране. 

    

Община Елена Да се доизгради канализацията в гр. Елена и да се 
направи пречиствателна станция. 

    

Община 
Попово 

Почистване на коритата на деретата.      

Община Вълчи 
Дол 

Община Вълчи дол работи по инвестиционно 
намерение за изграждане на Регионално депо на 
регион Провадия за общините – Аврен, Бяла, Ветрино, 
Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия 
и Суворово. 

    



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

 

 
         

12 

 

  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

Община 
Ябланица 

 На територията на нашата община, най-значим от 
изброените проблеми е замърсяването  от 
нерегламентирани локални сметища, появяващи се 
периодично в близост до водните басейни и в самите 
тях. Те са с произход основно битови отпадъци. За 
преодоляване на проблема се прилага периодично 
почистване на речните корита и прилежащите терени, 
засегнати от локални замърсявания, установяване на 
лицата – нарушители и тяхното санкциониране 
съобразно действащото законодателство, провеждане 
на разяснителна кампания сред населението за 
намаляване броя и предотвратяване възникването на 
нови локални замърсявания.  

    

Община 
Добрич - град 

Коригиране на нарушени участъци от коритата на 
реките и провеждане на укрепителни действия; 
ежегодно почистване от попаднали отпадъци, 
натрупани наноси, свлечени земни маси и прорасла 
растителност. С тези мероприятия ще се постигне 
нормална   проводимост на речните корита и ще се 
намали значително рискът от разливи на реките при по 
– големи водни количества в следствие от поройни 
дъждове.  

    

Община 
Добричка - 
област 

Задължение на общините е поддръжката на коритата на 
реките и т.н. „сухи” дерета в границите на населените 
места – това е малка част от територията на водните 
обекти. Необходимо е да се извършат корекци на 
речните легла и извън населените места 

Една от причините, водещи до модификация на 
речните легла е че част от тях не са отразени в 
КВС. Конкретно: част от Добруджанските реки не са 
отразени – част от р.Караман, част от р.Суха и 
нейните притоци. Териториите са приобщени към 
ниви. От там обработката им като земеделски земи 
в годините на засушаване. Към настоящия момент 
всеки по-обилен дъжд води до разливи в 
обработваеми земи, а липсата на ясно изразено 
корито извън населеното място създава проблеми 
в населените места.  
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Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

Община 
Габрово 

Поддържане на добра проводимост на коритата на 
реките на територията на общината за намаляване на 
риска от наводнения чрез изграждане на подпорни 
стени, укрепителни дейности, изземване на наносни 
отложения, натрупани при естественото течение на 
реките. По поречието на р. Янтра 8 района са 
определени със степен на риск „висок” и „среден”.    

    

Община Враца  Изграждане на ПСОВ и канализации в малките 
населени места. Корекции на реки 

    

Община Русе - изграждане на канализационни системи и 
пречиствателни съоръжения на територията на 
населените места от Общината. 
- Закриване и рекултивация на съществуващи стари 
депа, които не отговарят на законовите разпоредби 

    

Община 
Суворово 

Информационни и разяснителни кампаниии     

Община 
Ситово 

Ефективно пречистване на отпадъчните води след като 
приключат ремонтните дейности и бъде възобновена 
експлоатацията на СПСОВ Ситово.  Изграждане на 
Селищна пречиствателна станция за отпадъчни води  с. 
Искра  

    

Община Велико 
Търново 

Почистване на речните корита от дървета и 
наслагвания от кал и тиня, които не представляват 
наноси по смисъла на Закона за водите 

    

Община 
Мездра 

Осигуряване на проводимост на придошлите води 
вследствие на обилните валежи, така че, да няма 
разливи в града и събиране на вода, която да 
наводнява къщи и дворове. Следене за 
незаконосъобразното изземване на инертни материали 
/баластра и др./, чрез проверки на място, искане и 
показване на разрешително. Ако има разрешително  ще 
се следи за добиваното количество. Следене нормите 
при изграждането на рибните проходи, осигуряващи 
проходимостта на рибната популация. 

    



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

 

 
         

14 

 

  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

Община Балчик Осъвременяване на пречиствателните станции, 
изграждане на локални такива в населените места.  

    

Община 
Вършец 

Законово регламентиране добиват на инертни 
материали в и около речните корита. Държавата да 
обърне по-голямо внимание на речните корита извън 
урбанизираните територии.  

    

Община 
Берковица 

Подмяна на етернитови тръби с ПЕВП на 
водопроводната мрежа; - Почистване коритата на 
реките и изграждане на подпорни стени; Да бъдат 
отпуснати служители по временна заетост ,които да 
участват пряко в дейността по почистването на 
прилежащата инфраструктура на обекти от национално 
значение; Да се предвидят средства от националният 
бюджет за финансиране на ремонт и рехабилитация на 
водни обекти от национално значение. 

    

Община 
Никола 
Козлево 

Почистване на речните корита в урбанизирани  
територии и извън населени места 

    

Община 
Оряхово  

Изграждане на ПСОВ      

Община 
Тутракан 

Проект за изграждане на ПСОВ в гр. Тутракан. 
Почистване, укрепване и разширяване на дерета и 
отводнителни канали с цел превенция срещу 
евентуални наводнения. 

    

Община 
Дряново 

Община Дряново извършва оглед на речните легла и 
прилежащите им територии на територията на 
общината и при констатиране на предпоставки, които 
биха довели до наводнения, се предприемат спешни 
мерки по тяхното отстраняване. 

    

Община 
Сливница 

Изграждане на ПС     
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внимание при 
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ПУРБ 

Община Завет Изграждане на канализационни мрежи по населени 
места и пречиствателна станция за битови отпадни 
води, почистване на речни корита 

    

Антоново Цялостно почистване на нововъзникнали сметища и 
стари замърсявания 

    

Община 
Алфатар 

Ремонтни дейности на съществуващи водозадържащи 
съоръжения и отводняване и изграждане на нови  

Периодично почистване от самозалесила се 
растителност 

  

Община 
Угръчни 

Необходимост от реконструкция и разширение на 
канализационната мрежа на гр.Угърчин и населените 
места и изграждане на ПСОВ - гр. Угърчин; По 
отношение на компонент "води" основните усилия 
следва да са насочени към подобряване състоянието и 
експлоатацията на водоснабдителните и 
канализационни системи и изграждане на ПСОВ;  
Амортизираната водопреносна мрежа е причина за 
значителни загуби на питейна вода и за влошаването 
на нейните качества 

    

Община Полски 
Тръмбеш 

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни 
води за град Полски Тръмбеш; извършване на 
възстановителни дейности за подобряване 
проводимостта на река Елийска, преминаваща през 
територията на община Полски Тръмбеш в селата 
Иванча, Обединение, Климентово и град Полски 
Тръмбеш. 

    

Община 
Чипровци 

Изграждане на канализиция във всички населени места 
и изграждане на пречиствателни станции за отпади 
води. 

    

Община 
Козлодуй 

Изграждане на пречиствателни станции за отпадни 
битови води и канализация в цялата община. 
Почистване/рекултивация на стари замърсявания. 

    

Община 
Ружинци 

Укрепване на речни корита       
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Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

Община 
Тетевен 

Изграждане на нова и подмяна на съществуваща 
канализация и пречиствателни станции за отпадни 
води;  Почистване на нерегламентирани сметища; 
Корекции и почистване на речните легла. 

    

Община Кула Основен проблем е недоизградената канализационна 
мрежа и амортизираната водопроводна мрежа на 
територията на община Кула, обл.Видин, която 
непрекъснато създава проблеми; липсата на изградена 
пречиствателна станция за отпадни води   

    

Цар Калоян Заделяне на по-голям процент от общинския бюджет  за 
превенция и кандидатстване по програми 

    

Община 
Белене 

Брегоукрепване на ерозираните брегове с бетони стени 
по бреговете на р.Дунав. Поддържане чисти дигите от 
еднолични храсти и дървета.Подравняване и 
недопускане образуване на коловози по короната на 
дигата на р.Дунав. 

    

Община Долна 
Митрополия 

Превантивно почистване на стари корита и дерета. 
Проектиране и изграждане на нови отводнителни 
канали, както и възстановяване на съществуващите. Би 
било добре да се завиши контрола чрез създаване на 
инспекторат, с цел залавяне и санкциониране на 
нарушителите (проблем на малките общини е 
финансирането на такива дейности).  

    

Община 
Криводолм 

Закриване, почистване и рекултивиране на 
замърсените терени, което ще създаде възможност за 
превръщането им в земеделски земи и ще се създадат 
условия за опазване на околната среда. 

    

Община 
Ветрино 

Община Ветрино не предвижда към настоящият момент 
конкретни мерки за преодоляване на 
идентифицираните значими проблеми при управление 
на водите на територията на БДДР. От населените 
места включени в Община Ветрино към Дунавски район 
за басейново управление попада само землището на с. 
Доброплодно, което е с под 2 000 е.ж., поради което не 
се предвижда изграждане на ПСОВ. 
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Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

Община 
генерал 
Тошево  

Рекултивация на общинското депо за битови отпадъци 
при осигуряване на финансиране.  Доизграждане 
канализационна мрежа, реконструкция водопроводна 
мрежа…и модернизация на ПСОВ при осигуряване на 
финансиране. 

    

Община 
Угръчин 

Необходимост от реконструкция и разширение на 
канализационната мрежа на гр.Угърчин и населените 
места и изграждане на ПСОВ - гр. Угърчин;  
По отношение на компонент "води" основните усилия 
следва да са насочени към подобряване състоянието и 
експлоатацията на водоснабдителните и 
канализационни системи и изграждане на ПСОВ;  
Амортизираната водопреносна мрежа е причина за 
значителни загуби на питейна вода и за влошаването 
на нейните качества.  
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Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

Община 
Севлиево 

- Изграждане на локални пречиствателни съоръжения 
за битови отпадни води;  
- Рекултивация на сметища  

Да се синхронизира законодателството в областта 
на управление на горите и на управление на 
водите – по-точно да се изпълняват изискванията 
на Наредба 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и 
реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони 
около водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, от 
лесоустройствените предприятия и фирми. Да не 
се допуска сеч в санитарно-охранителните зони. 
Все още не е издадена наредбата по чл. 18, ал. 1 
от Закона за горите (Чл. 18. (1) Инвентаризацията 
на горските територии, областните планове за 
развитие на горските територии, ловностопанските 
планове, както и горскостопанските планове и 
програми се изготвят, актуализират и приемат при 
условия и по ред, определени с наредба на 
министъра на земеделието и храните.), с която 
следва да бъдат уредени „Условията и редът за 
категоризирането и прекатегоризирането на 
горските територии ….” - съгласно разпоредбата на 
чл. 6, ал. 3 от Закона за горите.Да се изготви 
методика и приложи в Наредба по чл.135, ал.1, т.1 
за определяне на минимално допустимия отток в 
реките. Такава все още не е издадена,  а е 
необходима при издаване на разрешителни по 
чл.44 и чл.46 от ЗВ от компетентните институции. 

  

Община Троян Контрол при разрещаване на строителство на 
производствени и жилищни обекти. Залесяване на 
крайречни територии, общинска собственост. 
Изграждане на пречиствателни съоръжения за малки 
населени места под 2000 е.ж.   

Преливане на дерета, вследствие грешки при 
проектиране. Водна ерозия вследствие грешки при 
изпълнение на лесоустройствените планове. 

  

Община 
Никопол 

Чрез изграждане на пречиствателна станция за отпадни 
води. 
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Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

Община 
Стражица 

Необходимо е не само да се контролират, но и да се 
санкционират всички видове замърсявания на водните 
обекти, намиращи се на територията на всяка община. 
Периодично и съвестно наблюдение при повишаване 
нивото на водите, както от отговорните институции, така 
и от собствениците на язовири, за да се избегнат 
бъдещи наводнения.  

Да се обърне по-голямо внимание на замърсените 
участъци от речните корита, които са извън 
границите на урбанизирана територия и тяхното 
почистване от наносни отложения, храстова 
растителност, отпадъци, тиня и др.  

  

Община Годеч Би трябвало да се разработя мерки за предотвратяване 
от замърсяване на водите в района и предотвратяване 
на наводнения в равнинните части на района.  

    

Община 
Чупрене 

Поддържане  в  добро техническо състояние на двата 
язовира на територията на общината; Перманентна 
работа по поддържане на оптимална проводимост на 
речните корита 

Липсата на целеви средства за ремонт и 
поддържане на хидротехническите съоръжения; 
Липсата на специалисти в общинските 
администрации, които да могат да управляват, 
наблюдават и взимат компетентно решение. 
Значителна част от язовирите са построени с цел 
акумулиране на водни количества и напояване. 
Много от хидротехническите съоръжения-канали и 
пр. отдавна са унищожени, което обезсмисля 
съществуването и на съответния язовир, който в 
много случаи е и с напреднала амортизация. Няма 
орган, който да ни консултира оперативно при 
проблеми или дава методическа помощ при 
взимането на определени решения по 
експлоатацията на язовирите-общ.собственост. 
Арендуването на хидротехническо съоръжение с 
цел рибовъдство е  „цъкаща бомба“ 
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Институция, дала 
предложението 

Какви мерки би богла да приложи и предложи Вашата институция за 
перодоляване на идентифициарните значими проблеми 

Други значими проблеми, които не са идентифицирани в 
Междинен преглед 

Взето под 
внимание при 

актуализация на 
ПУРБ 

Община Своге Изграждане на ПСОВ, Изграждане на локални 
пречиствателни станции на всички емитери, 
формиращи отпадъчни води  и осъществяване на 
системен контрол при изпускането на пречистените 
води в река Искър.Изграждане на пречиствателна 
станция за питейни води. Организиране на санитарно – 
охранителните зони в съответствие с Наредба№2 около 
всички водоизточници за питейно водоснабдяване. 
Замяна на попивните ями с водоплътни изгребни ями с 
цел предотвратяване замърсяването на водоносните 
хоризонти. Повишен контрол върху замърсяванията и 
предприемане на мерки за почистване на речните 
корита от плаващи наноси. Коригиране на река Искър в 
рамките на регулацията на град Своге и населените 
места по поречието на реката с проблемни участъци 
като: (с.Владо Тричков, с.Реброво, ) 

    

Община Горна 
Малина 

Мелките трябва да са превантивни, а не в последствие     

Община Мизия Премахване на растителността в речните легла и 
прилежащите териитории с цел превенция на 
наводненията. Да се актуализира и уточни 
премахването на растителност - дървесна по бермите 
на реките до каква степен би допринесло за превенция 
от наводнения.  

    

Община 
Иваново 

Поетапно закриване и рекултивация на сметищата на 
територията на Община Иваново, чиято експлоатация е 
преустановена. Изграждане на канализация и 
пречиствателна станция за отпадъчни води в с. 
Щръклево. Почистване на коритата на реките на 
територията на Община Иваново от паднали дървета и 
храстовидна растителност. 

    

 


