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Основни 
мерки 

Други основни 
мерки 

Допълнителни 
мерки 

Видове мерки, включени 

в ПоМ на Плана за 

управление на речните 

басейни в  

Дунавски район 
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Registar_merki_BDUVDR докладване2012.xls
Registar_merki_BDUVDR докладване2012.xls
Registar_merki_BDUVDR докладване2012.xls
Registar_merki_BDUVDR докладване2012.xls
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Основни мерки 

• Директива за питейните води; 
• Директива за градските пречиствателни 

станции за отпадъчни води; 
• Директива за ОВОС; 
• Директива за за опазване на околната среда, 

и по-специално на почвата, при използване на 
утайки от отпадъчни води в земеделието; 

• Директива за за контрол на големите аварии с 
опасни вещества; 

• Директива за комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването; 

• Директива за защита на водите от 
замърсяване с нитрати от земеделски 
източници; 

• Директива за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна; 

• Директива за опазването на дивите птици. 
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Други основни мерки 

 

• Възстановяване на разходите за 
водни услуги; 

• Директно замърсяване на подземните 
води; 

• Ефективно водоползване; 
• Замърсяване от точкови източници; 
• Замърсяване от дифузни източници; 
• Защита на водовземането; 
• Инцидентно замърсяване; 
• Контрол на водовземането; 
• Неблагоприятни въздействия; 
• Повърхностни приоритетни вещества; 
• Подхранване на подземни води. 
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• Административна; 
• Ефективно водоползване; 
• Законодателна; 
• Кодекси за добра практика; 
• Образователни проекти; 
• Повторно създаване и 

възстановяване на територии с 
влажни зони; 

• Проект за възстановяване - 
реконструкция; 

• Проучвания; 
• Средства за контрол на емисиите. 
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Изисквания на Европейската комисия при 

докладване на Програмите от мерки 

• Изискванията на Рамковата директива за 

водите (РДВ) са: 

до декември 2012 г. мерките, включени в 

ПУРБ да бъдат приведени в действие; 

да се предостави информация (междинен 

доклад) за напредъка по изпълнението на 

ПоМ; 

• Предоставената информация ще послужи на 

ЕК да проследи изпълнението на 

изискванията на РДВ за подобряване 

състоянието на водите.         
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Изисквания на Европейската комисия при 

докладване на Програмите от мерки 

• ЕК въз основа на представените междинни 

доклади на страните членки от 2012 г. ще 

изготви общ доклад, описващ напредъка по 

изпълнението на ПоМ в ПУРБ до 2015 г.   

• Необходимо е от включените други основни  

   и допълнителни мерки в ПоМ да се 

индентифицират т. н. „ключови мерки“. 

• Ключови мерки са тези, които са най-важни 

за постигането на добро състояние на 

повърхностните и подземните води. 
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Изисквания на Европейската комисия при 

докладване на Програмите от мерки 

• Типовете ключови мерки, които БДУВДР  

     предвижда да определи са: 

 Пречиствателни станции извън Директива  

    за общинските пречиствателни станции за 

отпадъчни води; 

 Намаляване на замърсените места (стари 

замърсявания); 

 Съвети в селското стопанство; 

 Мерки за защита на питейните води; 

 Изследвания с цел подобряване на знанията  

    и намаляване на неопределеностите при 

управление на водите. 
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• За изготвяне на докладването (междинен 

доклад) пред ЕК, БДУВДР е необходимо да 

събере от всички отговорни институции по 

приемане/прилагането на ПоМ следната 

информация: 

За всички основни мерки включени в ПУРБ, 

които са изготвени съгласно съществуващото 

законодателство на ЕС: кратко резюме за 

напредъка, постигнат в изпълнение на мерки 

прилагащи определена директива, включително 

количествена информация за изпълнението им.    
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• За изготвяне на докладването (междинен доклад) пред ЕК, 

БДУВДР е необходимо да събере от всички отговорни 

институции по приемане/прилагането на ПоМ следната 

информация: 

За всички други основни мерки включени в ПУРБ: 

за всяка група (вид) други основни мерки – 

отговорен орган за приемането/прилагането; 

състояние на изпълнението/прилагането (не е 

започнало, в процес на изпълнение, завършено 

изпълнение и вероятно изпълнението/прилагането 

няма да започне до края на 2012 г.); стойност на 

мярката; финансиране и допълнителна 

информация или разяснение.    
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• За изготвяне на докладването (междинен доклад) пред ЕК, 

БДУВДР е необходимо да събере от всички отговорни 

институции по приемане/прилагането на ПоМ следната 

информация: 

 За всички допълнителни мерки включени в ПУРБ: за 

всяка група (вид) допълнителни мерки – код и име на 

мярката; отговорен орган за приемането/прилагането; 

състояние на изпълнението/прилагането (не е 

започнало, в процес на изпълнение, завършено 

изпълнение и вероятно изпълнението/прилагането 

няма да започне до края на 2012 г.); стойност на 

мярката; финансиране и допълнителна информация 

или разяснение.    
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• За изготвяне на докладването (междинен доклад) пред ЕК, БДУВДР е 

необходимо да събере от всички отговорни институции по 

приемане/прилагането на ПоМ следната информация: 

 За всички ключови мерки , които БДУВДР идентифицира: за всеки 

тип ключови мерки – код и име на мярката; отговорен орган за 

приемането/прилагането; индикатори за проследяване напредъка по 

прилагането на ключовата мярка в зависимост от типа - брой 

население в еквивалент жители, обслужвани от пречиствателната 

стация; площ земи, обхванати от изпълнението на мярката; брой 

ферми, изпълняващи съветите в селското стопанство; брой 

определени СОЗ; стойност на изследванията, които намаляват 

неопределеностите при управление и опазване на водите; брой 

реализирани проекти, разходи; състояние на 

изпълнението/прилагането на ключовата мярка (не е започнало, 

планирането продължава, строителството продължава, завършено 

изпълнение) и допълнителна информация или разяснение.    
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• За набиране на необходимата информация 

БДУВДР изпрати въпросници (таблици и 

анкетни карти) за попълване от отговорните 

институции за прилагането на мерките в ПУРБ, 

в зависимост от своите компетенции – общини, 

ВиК оператори, структури и дирекции в МОСВ, 

МФ, МЗ, МТИТС, МЗХ, МРРБ, ДНЕСК и ДКЕВР. 

• Периода на събиране на информацията 

започна през септември 2011 г., като крайния 

срок беше 31.10.2012 г. 
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• БДУВДР се сблъсква със следните проблеми и 

затруднения при набиране на информацията, 

необходима за докладване на ПоМ пред ЕК: 

Ниска събираемост на информацията от отговорните 

институции за напредъка по прилагането на ПоМ; 

Мерките включени в ПУРБ и касаещи изпълнението 

на Директивата за общинските пречиствателни 

станции за отпадъчни води, ще претърпят промяна 

след последното докладване по изпълнението на 

директивата – за 59 на брой населени места отпада 

задължителното изискване за построяване на ПСОВ.            

 



ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА ОТ 

МЕРКИ, СЪГЛАСНО ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ 

БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН 

БЛАГОДАРЯ  

ЗА  

ВНИМАНИЕТО 
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