
План за управление на  
Западнобеломорски район за басейново управление                          Обща част        Раздел VII 
 

                 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 357
    

 

VII. Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите. 
 
1. Законова рамка и  съдържание на раздела: 
 
Настоящите програми от мерки са разработени в изпълнение на изискванията на 

чл.11 от РДВ, които са транспонирани в чл.156м, чл.156н и чл.157, т. 8 от Закона за 
водите. Съгласно тези изисквания всяка Програма от мерки включва основни, а при 
необходимост и допълнителни мерки. 

В Таблица VІІ.1. е описано европейското законодателство за опазване на водите, 
съответстващото българско законодателство и произтичащите от тях мерки за опазване и 
възстановяване на водите. 

 
Таблица VІІ.1. 

Директиви на ЕС Нормативни документи в 
българското 

законодателство 

Произтичащи от 
нормативните актове 

мерки 
Рамкова Директива 
2000/60/ЕС за водите  

Закон за водите – обн., ДВ, бр. 
67 от 27.07.1999 г. 

Програма от мерки 
/основни и допълнителни/ 

Директива 91/271/ЕЕС 
относно пречиствателните 
станции за отпадъчни води 
от населени места, 
изменена с Директива 
98/15/ЕЕС 

НАРЕДБА №6 от  09.11.2000 
г. за емисионни норми за 
допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в 
отпадъчните води, зауствани 
във водни обекти 
НАРЕДБА № 10 от 3.07.2001 
г. за издаване на разрешителни 
за заустване на отпадъчни 
води във водни обекти и 
определяне на 
индивидуалните емисионни 
ограничения на точкови 
източници на замърсяване. 

1. Изграждане на нови  
пречиствателни станции 
за отпадъчни води от 
агломерации  над 10000 
е.ж. - до 31.12. 2010г.; 

2. Изграждане на нови  
пречиствателни станции за 
отпадъчни води от 
агломерации  между 2000 
и  10000 е.ж. – до 
31.12.2014г. 
3. Разширение, 
модернизация и 
реконструкция на 
съществуващи ГПСОВ за 
агломерации над 10000 е.ж 
– до 31.12.2010г. 
4. Доизграждане и/или 
реконструкция на 
канализация за отвеждане  
на отпадъчни води в 
ГПСОВ за агломерации 
над 10000 е.ж. – до 
31.12.2010г. 
5. Доизграждане и/или 
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Директиви на ЕС Нормативни документи в 
българското 

законодателство 

Произтичащи от 
нормативните актове 

мерки 
реконструкция на 
канализация за отвеждане  
на отпадъчни води в 
ГПСОВ за агломерации 
между 2000 и  10000 е.ж. 

Директива 98/83/ЕС 
относно качеството на 
водите, предназначени за 
консумация от човека 
Директива на ЕС 
75/440/ЕЕС относно 
изискванията за качествата 
на повърхностните води, 
предназначени за питейно-
битово водоснабдяване; 

 

НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 
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, използвани 
за лечебни, профилактични, 
питейни и хигиенни нужди 
НАРЕДБА № 12 от 18.06.2002 
г. за качествените изисквания 
към повърхностни води, 
предназначени за питейно - 
битово водоснабдяване   

Учредяване, изграждане и 
експлоатация   на 
санитарно - охранителните 
зони около 
водоизточниците и 
съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване 

Директива 91/676/ЕЕС 
относно защита на водите 
от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници 

НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 
г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от 
земеделски източници 

1. Правила за добра 
земеделска практика с цел 
опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от 
земеделски източници;  
2. Обучение и 
информиране на 
земеделските стопани за 
прилагане на правилата за 
добра земеделска 
практика; 
3. Задължително 
изпълнение от 
земеделските стопани в 
уязвимите зони на 
програми от мерки за 
ограничаване и 
предотвратяване на 
замърсяването с нитрати 
от земеделски източници 

Директива за подземните 
води (80/68/EEC) 
Директива за подземните 
води (2006/118/EC) – влиза 
в сила от 22.12.2013. 

 

НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 
г. за проучване, ползване и 
опазване на подземните води 
от 30.10.2007 г. 
НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 
за качеството на водите 

Учредяване, изграждане и 
експлоатация на санитарно 
- охранителните зони 
около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване  за 
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Директиви на ЕС Нормативни документи в 
българското 

законодателство 

Произтичащи от 
нормативните актове 

мерки 
предназначени за питейно-
битови цели. 

подземни води 

Директива 76/464/ЕЕС за 
замърсяването на водите с 
опасни вещества и 7 
дъщерни към нея, всички 
изменени от Директива 
91/692/ЕЕС 

НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. 
за емисионни норми за 
допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в 
отпадъчните води, зауствани 
във водни обекти 
НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 
г. за условията и реда за 
заустване на производствени 
отпадъчни води в 
канализационните системи на 
населените места 
НАРЕДБА № 10 от 3.07.2001 
г. за издаване на разрешителни 
за заустване на отпадъчни 
води във водни обекти и 
определяне на 
индивидуалните емисионни 
ограничения на точкови 
източници на замърсяване 

Издаване на разрешителни 
за заустване с 
индивидуални емисионни 
ограничения и контрол на 
изпълнението на условията  
в разрешителните. 

 
2. Основните мерки осигуряват изпълнението на минималните задължителни 

изисквания и включват: 
2.1.мерките, необходими за прилагането на нормативните актове за опазване на 
водите; 
2.2.мерките, които осигуряват прилагане на принципа за по-пълно 
възстановяване на разходите за водни услуги, включително и за ресурса и 
опазване на околната среда; 
2.3.мерките за подпомагане на ефективното и устойчиво използване на водите 
за постигане на целите за опазване на околната среда; 
2.4.мерките за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, 
включително мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на 
степента на пречистване за получаване на води с питейни качества; 
2.5.регулиране на водовземанията на пресни повърхностни и на подземни води, 
завиряване на пресни повърхностни води, което включва: 
а) издаване на разрешителни за водовземане; 
б) вписване на разрешителните по буква “а” в регистрите по чл.182 и чл.183 от 
Закона за водите; 
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в) периодичен преглед и актуализация на регулирането; 
                  2.6. регулиране на изкуственото подхранване на подземните води, което 
включва: 
                  а) издаване на разрешително за изкуствено подхранване на подземните води; 
                  б) периодичен преглед и актуализация на регулирането; 
                  2.7. регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на 
замърсители от точкови източници на замърсяване или изисквания за издаване на 
разрешителни и техния периодичен преглед и актуализация; 
                  2.8. определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници 
на замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на замърсяването, 
включително чрез въвеждане на изисквания за случаите, когато такива не са 
регламентирани в националното законодателство, както и техния периодичен преглед и 
актуализация; 

          2.9. мерки за предотвратяване и намаляване на всички други значителни 
неблагоприятни въздействия върху състоянието на водите, установени при прегледа на 
въздействието от човешка дейност върху състоянието на повърхностните и подземните 
води, с цел осигуряване на съвместимост между хидроморфоложките условия във водните 
тела и постигането на изискваното екологично състояние или добрия екологичен 
потенциал за водните тела, определени като изкуствени или силно модифицирани; 

        2.10. мерки за прекратяване замърсяването на повърхностни води с 
приоритетни вещества и за постепенно намаляване на замърсяването с други вещества, 
които могат да възпрепятстват постигането на целите за опазване на околната среда за 
повърхностните водни тела; 

        2.11. други мерки за предотвратяване на техническите загуби на замърсители и 
за предотвратяване и/или намаляване въздействието на аварийни замърсявания в резултат 
от наводнения, които включват: 

- системи за откриване или предупреждение за такива събития; 
- всички подходящи мерки за намаляване на риска за водните екосистеми в 

случаите на непредвидени аварии.  
 

3. Допълнителните мерки са предназначени и се прилагат към 
основните мерки за постигане на целите по раздел IIІ от ПУРБ и могат да 
бъдат:  
3.1. законодателни мерки; 
3.2. административни мерки; 

            3.3. икономически и/или финансови мерки; 
3.4. споразумения в областта на околната среда; 
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3.5. мерки за контрол на емисиите; 
3.6. кодекси за добра практика; 
3.7. възстановяване и създаване на влажни зони; 
3.8. мерки за контрол на водовземането; 
3.9.мерки за управление на потреблението, включително насърчаване на използването на 

водоспестяващи технологии в земеделието, промишлеността и бита, в районите, 
засегнати от засушаване; 

3.10. мерки за ефективност и повторно използване на водите в промишлеността; 
3.11. строителни проекти; 
3.12. проекти за възстановяване или реконструкция; 
3.13. изкуствено подхранване на подземните води; 
3.14. образователни проекти; 
3.15. проучвателни, развойни и демонстрационни проекти; 
3.16. други мерки. 

Когато данните от мониторинг или други данни показват, че целите за опазване на 
околната среда за дадено водно тяло не могат да бъдат постигнати чрез предвидените 
мерки в поставени срок, за него се разработва програма, която включва: 

1. изследване на причините за възможното неизпълнение; 
2. преглед и при необходимост изменение на условията в издадените 

разрешителни; 
3. преглед и при необходимост изменение  на програмите за мониторинг; 
4. предприемане на други мерки, включително установяване на по-строги 

индивидуални емисионни ограничения по реда на наредбата за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и 
определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 
източници на замърсяване. 

Когато причините по т.1 са резултат от изключителни и непредвидими обстоятелства, в 
т.ч. наводнения и продължителни засушавания могат да не се изпълняват допълнителни 
мерки. 
Програмите от мерки се разработват в рамките на плановете за управление на речните 
басейни и се преразглеждат, ако е необходимо в зависимост от постигнатите резултати, 
като актуализират на всеки 6 години. Всички нови или преразгледани мерки, отразени в 
актуализираната програма, се изпълняват до три години след утвърждаването им. 

 
4. Източници на информация: 
Настоящите Програми от мерки са в резултат на изготвените в рамките на проекта 

за ПУРБ “Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от 
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човешка дейност върху състоянието на повърхностните води и подземните води” на 
основание глава Х, Раздел ІІ, чл.157 от Закона за водите; оценката на риска на водните 
тела, за които съществува вероятност да не постигнат поставените цели за опазване на 
околната среда, съгласно Раздел ІV, чл.156к от Закона за водите и списъка на целите за 
опазване на околната среда по Раздел ІІІ, чл.156а от същия закон. Изпълнението им трябва 
да доведе до достигане на целите за опазване на околната среда за повърхностните и 
подземни водни тела, и зоните за защита на водите.  

Програмите от мерки са изготвени, като са взети пред вид следните документи, 
данни и разработки: 

1. Данни от НСИ от 1998 г. до 2007 г. издадени в годишници на НСИ; 
2. Информация, налична в БДЗБР - данни от разрешителните за водоползване и 

/или ползване; резултати от собствен и контролен мониторинг по издадените 
разрешителни за водоползване и/или ползване; резултати от извършената контролна 
дейност по разрешителни и на водни обекти, както и информация, събрана и обобщена в 
процеса на подготовката на  ПУРБ; 

3. Данни от бизнес - плановете на водоснабдителните дружества; 
4. Програми за развитие на общините в обхвата на басейново управление; 
5. Основни документи, разработки и резултати от дейността по проект: 

“Анализи и икономическа аргументация на програмите от мерки, включени в плана за 
управление на речните басейни” изпълнен под ръководството на  ЕКОРИС - Холандия от 
служители на БДЗБР и финансиран чрез програмата МАТРА от холандското 
правителство; 

6. Проект “Разработване на икономически анализ на използването на водите”, 
разработен от Консорциум “София Консултинг Груп” и Икономическия институт на БАН;  

7. Резултати от изпълнението на Проект „Интегрирано управление на водите в 
Република България”, реализиран от Правителството на Япония чрез Японската Агенция 
за международно сътрудничество JICA и 

8. Резултати от изпълнението на проект „Интегрирано управление на водите в 
речния басейн на р. Места/Нестос (II-ра фаза)”, Техническа помощ. Проектът се 
финансира от Програма ФАР, идентификационен №: Europe Aid/122 631/D/SER/BG. 

 
5. Кратък преглед на програмите от мерки /основни и допълнителни/ за 

постигане на целите за опазване на околната среда: 
 

5.1.Основни мерки необходими за прилагането на нормативните актове за 
опазване на водите: 

5.1.1. Изграждане на нови  пречиствателни станции за отпадъчни води от 
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агломерации  над 10000 е.ж.; 
1.2. Изграждане на нови  пречиствателни станции за отпадъчни води от 
агломерации  между 2000 и  10000 е.ж.; 
1.3. Разширение, модернизация и реконструкция на съществуващи ГПСОВ за 
агломерации над 10000 е.ж.; 
1.4. Доизграждане и/или реконструкция на канализация за отвеждане  на отпадъчни 
води в ГПСОВ за агломерации над 10000 е.ж.; 
1.5. Доизграждане и/или реконструкция на канализация за отвеждане  на отпадъчни 
води в ГПСОВ за агломерации между 2000 и  10000 е.ж.; 

           1.6. Проектиране, учредяване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците за 
питейно - битово водоснабдяване. 
 

       В Таблица VІІ.2. са показани основните мерки, включително следната информация: 
• Име на мярката; 
• Водно тяло към което е насочена мярката; 
• Ефект на мярката; 
• Нетна сегашна стойност на инвестиционните разходи,  на оперативните разходи и 

разходите за поддръжка; 
• Финансови инструменти/изпълнителен орган; 
• Дата на приключване на изпълнение на мярката; 
• Време за проява на ефекта от мярката. 
 
            5.2. Основни мерки, които подсигуряват прилагане на принципа за по-пълно 
възстановяване на разходите за водни услуги, включително и за ресурса и опазване 
на околната среда: 
 

Тези мерки на практика се прилагат чрез подходящо ценообразуване на услугите за 
доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от  ВиК операторите.  

Функциите и дейностите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
обаче налагат ограничения пред прякото прилагане на икономическия подход при 
прилагане на този вид мерки. 

 
            5.3. Основни мерки за опазване на водите за питейно - битово водоснабдяване, 
включително мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента 
на пречистване за получаване на води с питейни качества - Проектиране, учредяване и 
експлоатация на СОЗ около водоизточниците за итейно - битово водоснабдяване. Същите 
са разписани в Таблица VІІ.2. 
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Таблица VІІ.2. – Програми от мерки /основни/ и икономически анализ. 

 

Ефект (в kg или %) 
Разходи: (EUR) 

 
Натиск Мерки - Основни 

Код на водното 

тяло 
Водно тяло 

Р N БПК5 Други 

Географски 

ефект 
Инвестиционни 

Експлоата-

ционни 

Разходи за 

поддръжка 

Всичко 

разходи 

Финансиращ 

орган / 

Изпълнител на 

мярката 

Период 

за 

изпълне-

ние 

Период 

за 

постигане 

на ефекта 

Населе

ни 

места 

urban / 

municip

ality  

1. Изграждане 

на нови  

пречиствателни 

станции за 

отпадъчни води 

от агломерации  

над 10000 е.ж. 

    

  

          ОП "ОС" 2010-2012 2012 

  
1.1. За басейна на 

р. Места  
    

  

    
Местно, 

регионално и 

трансгранично 

    ОП "ОС" 2010-2012 2012 

  

1.1.1. ГПСОВ - гр. 

Гоце Делчев - 32 

000 е.ж. 

BG4ME500R108 

р. Неврокопска от сливането 

на р. Тупувишка с р. 

Добротинска до вливане в р. 

Места 

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

4 998 095 3 114 366 245 917 8 358 378 ОП "ОС" 2010-2012 2012 

  
1.1.2.  ГПСОВ – гр. 

Банско  29 000 е.ж.  
BG4ME800R086 

р. Глазне от сливането на р. 

Бъндерица и р. Дамяница до 

вливането си в р. Изток 

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

4 529 524 2 822 394 255 391 7 607 309 ОП "ОС" 2010-2012 2012 

  

Общо по мярка 1 

за басейна на р. 

Места  - 2 броя 

ПСОВ  

обслужващи 61 

000 е.ж. 

    

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 
9 527 619 5 936 760 501 308 15 965 687 ОП "ОС" 2010-2012 2012 

  

1. 2. За басейна на 

р. Струма  
    

  

    
Местно, 

регионално и 

трансгранично 

    ОП "ОС" 2010-2012 2012 

  

1.2.1. ГПСОВ - гр. 

Сандански - 36 000 

е.ж.  

BG4ST500R068 

BG4ST500R069 

1.р. Санданска Бистрица от 

вливането на р. Бобов дол до 

вливането в р. Струма;           

2.р. Струма от вливането на 

р. Санданска Бистрица до 

вливането на р. 

Струмешница 

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

5 622 857 3 503 661 317 037 9 443 555 ОП "ОС" 2010-2012 2012 

  

1.2.2. ГПСОВ - гр. 

Петрич - 40 000 е. 

ж.   

BG4ST400R072 

р. Струмешница от 

македонско-българската 

граница до вливането в р. 

Струма 

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

6 247 619 3 892 957 352 264 10 492 840 ОП "ОС" 2010-2012 2012 

  

1.2.3. ГПСОВ - гр. 

Симитли -  ще 

обслужва гр. 

Симитли с кв. 

"Ораново -  10 960 

е.ж 

BG4ST500R048 

р. Струма от вливането на р. 

Благоевградска Бистрица до 

вливането на р. Ощавска 

(Дяволска) 

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

2 421 638 1 508 948 136 541 4 067 127 ОП "ОС" 2010-2012 2012 
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Ефект (в kg или %) 
Разходи: (EUR) 

 
Натиск Мерки - Основни 

Код на водното 

тяло 
Водно тяло 

Р N БПК5 Други 

Географски 

ефект 
Инвестиционни 

Експлоата-

ционни 

Разходи за 

поддръжка 

Всичко 

разходи 

Финансиращ 

орган / 

Изпълнител на 

мярката 

Период 

за 

изпълне-

ние 

Период 

за 

постигане 

на ефекта 

Населе

ни 

места 

urban/

municip

ality  

1.2.4. ГПСОВ - гр. 

Сапарева баня - ще 

обслужва гр. 

Сапарева баня, с. 

Сапарево, с. 

Паничище и 

курорта Паничище 

-18 000 е.ж. 

BG4ST600R032 

р. Джерман от 

водохващането на ВЕЦ 

"Джерман" до гр. Дупница и 

притоците Горица, Фудина и 

Валявица 

  

90%   
Местно и 

регионално  
3 977 143 2 478 200 224 246 6 679 589 ОП "ОС" 2010-2012 2012 

 

1.2.5. ГПСОВ – гр. 

Кочериново -16 

000 е.ж. 

BG4ST500R043 

р. Рилска от вливането на р. 

Шарковица до вливането си в 

р. Струма 

  

90%   
Местно и 

регионално  
3 535 238 2 202 844 199 330 5 937 412 ОП "ОС" 2010-2012 2012 

 

1.2.6. ГПСОВ – гр. 

Бобов дол – 12 000 

е.ж. 

BG4ST600R039 
р. Разметаница от изворите 

до вливането си в р. Джерман 

  

90%   
Местно и 

регионално  
2 651 429 1 652 133 149 497 4 453 059 ОП "ОС" 2010-2012 2012 

  

Общо по мярка 1 

за басейна на р. 

Струма  -  6 броя 

ПСОВ  

обслужващи 132 

960 е.ж. 

    

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

24 455 924 15 238 743 1 378 915 41 073 582 ОП "ОС" 2010-2012 2012 

  

Общо по мярка 1    

в района на БД 

ЗБР -  8 броя 

ПСОВ  

обслужващи 193 

960 е.ж. 

    

  

90%   
Местно, 

регионално и 

трансгранично 

33 983 543 21 175 503 1 880 223 57 039 269 ОП "ОС" 2010-2012 2012 

  

2. Изграждане 

на нови  

пречиствателни 

станции за 

отпадъчни води 

от агломерации  

между 2000 и  

10000 е.ж. 

    

  

          ОП "ОС" 2014 2015 

  
2. 1. За басейна на 

р. Места 
    

  

    

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

    ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.1.1. ГПСОВ - гр. 

Добринище, общ. 

Банско - 8 000 е.ж. 

BG4ME700R093 

р. Добринишка (Дисилица) 

от изворите до вливането й в 

р. Места 

  

90%   
Местно и 

регионално  
2 895 238 1 804 053 163 244 4 862 535 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  
2.1.2. ГПСОВ - гр. 

Белица -  3 780 е.ж.  

BG4ME900R080

BG4ME900R082

BG4ME900R083 

1.р. Места от вливането на р. 

Бяла Места и р. Черна Места 

до вливането на р. Изток;     

2.р. Белишка от сливането на 

реките Белишка и Вотръчка 

до вливането й в р. Места;   

3.р. Бабешка от изворите до 

вливането си в р. Места 

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

1 368 000 852 415 77 133 2 297 548 ОП "ОС" 2014 2015 
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Ефект (в kg или %) 
Разходи: (EUR) 

 
Натиск Мерки - Основни 

Код на водното 

тяло 
Водно тяло 

Р N БПК5 Други 

Географски 

ефект 
Инвестиционни 

Експлоата-

ционни 

Разходи за 

поддръжка 

Всичко 

разходи 

Финансиращ 

орган / 

Изпълнител на 

мярката 

Период 

за 

изпълне-

ние 

Период 

за 

постигане 

на ефекта 

  

2.1.3. ГПСОВ - гр. 

Якоруда - 8 000 

е.ж. 

BG4ME900R080 

р. Места от вливането на р. 

Бяла Места и р. Черна Места 

до вливането на р. Изток 

  

90%   
Местно и 

регионално  
2 895 238 1 804 053 163 244 4 862 535 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.1.4. ПСОВ - с. 

Брезница, общ. 

Гоце Делчев - 3 

900 е.ж. 

BG4ME700R105 
р. Туфча от с.Брезница до 

вливането си в р. Места 

  

90%   
Местно и 

регионално  
1 411 429 879 476 79 581 2 370 486 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.1.5. ПСОВ - с. 

Корница, общ. 

Гоце Делчев  - 2 

010 е.ж. 

BG4ME700R105 
р. Туфча от с.Брезница до 

вливането си в р. Места 

  

90%   
Местно и 

регионално  
727 429 453 268 41 015 1 221 712 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.1.6. ПСОВ - с. 

Гърмен, - 2 100 

е.ж. 

BG4ME600R106 

р. Вищерица от изворите до 

вливане в р. Канина и р. 

Канина от изворите до 

вливане в р. Места  

  

90%   
Местно и 

регионално  
760 000 473 564 42 852 1 276 416 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.1.7. ПСОВ с. 

Дебрен, общ. 

Гърмен   -     3 500 

е.ж.  

BG4ME500R107 

р. Места от вливането на р. 

Канина до вливане на р. 

Мътница 

  

90%   
Местно и 

регионално  
1 266 667 789 273 71 419 2 127 359 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.1.8. ПСОВ с. 

Дъбница, общ. 

Гърмен -     2 010 

е.ж. 

BG4ME500R110 
р. Дъбнишка от изворите до 

вливането си в р. Места 

  

90%   
Местно и 

регионално  
727 429 453 268 41 015 1 221 712 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.1.9. ПСОВ - с. 

Огняново, общ. 

Гърмен - (ПСОВ 

ще обслужва с. 

Огняново и с. 

Марчево) - общо за 

4 000 е.ж. 

BG4ME600R106 

р. Вищерица от изворите до 

вливане в р. Канина и р. 

Канина от изворите до 

вливане в р. Места  

  

90%   
Местно и 

регионално  
1 447 619 902 027 81 622 2 431 268 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.1.10. ПСОВ - с. 

Рибново, общ. 

Гърмен  -    3 000 

е.ж. 

BG4ME700R102 

р. Рибновска река от 

изворите до вливането си в р. 

Места 

  

90%   
Местно и 

регионално  
1 085 714 676 520 61 217 1 823 451 ОП "ОС" 2 014 2 015 

 

2.1.11. ГПСОВ – 

гр. Хаджидимово 

ще обслужва: гр. 

Хаджидимово, с. 

Копривлен, с. 

Ново Ляски и с. 

Садово   - общо за 

6 265 е.ж. 

BG4ME100R113 
р. Места от вливането на р. 

Мътница до границата 

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 
2 267 333 1 412 799 127 841 3 807 973 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.1.12. ПСОВ - с. 

Баня, общ. Разлог - 

6 000 е.ж.  

BG4ME800R086 

р. Глазне от сливането на р. 

Бъндерица и р. Дамяница до 

вливането си в р. Изток 

  

90%   
Местно и 

регионално  
2 171 429 1 353 040 122 433 3 646 902 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.1.13. ПСОВ - с. 

Бачево, общ. 

Разлог  - 2 010 е.ж. 

BG4ME800R088 

р. Седрач (Бачевска) от 

изворите до вливането си в р. 

Изток 

  

90%   
Местно и 

регионално  
727 429 453 268 41 015 1 221 712 ОП "ОС" 2 014 2 015 
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Ефект (в kg или %) 
Разходи: (EUR) 

 
Натиск Мерки - Основни 

Код на водното 

тяло 
Водно тяло 

Р N БПК5 Други 

Географски 

ефект 
Инвестиционни 

Експлоата-

ционни 

Разходи за 

поддръжка 

Всичко 

разходи 

Финансиращ 

орган / 

Изпълнител на 

мярката 

Период 

за 

изпълне-

ние 

Период 

за 

постигане 

на ефекта 

  

2.1.14. ПСОВ - с. 

Вълкосел, общ. 

Сатовча  - 3 010 

е.ж. 

BG4ME200R115 

р. Сатовчанска Бистрица от 

вливането на р. Дяволски дол 

до вливането си в р. Места 

  

90%   
Местно и 

регионално  
1 089 333 678 775 61 421 1 829 529 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.1.15. ПСОВ - с. 

Плетена, общ. 

Сатовча  -   2 350 

е.ж. 

BG4ME200R115 

р. Сатовчанска Бистрица от 

вливането на р. Дяволски дол 

до вливането си в р. Места 

  

90%   
Местно и 

регионално  
850 476 529 941 47 953 1 428 370 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.1.16. ПСОВ-  с. 

Сатовча  - 2 700 

е.ж. 

BG4ME200R114 

р. Сатовчанска Бистрица от 

изворите до вливането на р. 

Дяволски дол 

  

90%   
Местно и 

регионално  
977 143 608 868 55 095 1 641 106 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.1.17. ПСОВ - с. 

Слащен, общ. 

Сатовча -   2 400 

е.ж. 

BG4ME200R115 

р. Сатовчанска Бистрица от 

вливането на р. Дяволски дол 

до вливането си в р. Места 

  

90%   
Местно и 

регионално  
868 571 541 216 48 973 1 458 760 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.1.18. ПСОВ - с. 

Абланица -.(2 бр. 

ПСОВ разчетени 

да обслужват по 2 

000 е.ж.) - общо за  

4 000 е.ж 

BG4ME200R115 

р. Сатовчанска Бистрица от 

вливането на р. Дяволски дол 

до вливането си в р. Места 

  

90%   
Местно и 

регионално  
2 011 429 1 253 342 113 412 3 378 183 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

Общо по мярка 2 

за басейна на р. 

Места  - 19 броя 

СПСОВ  

обслужващи     69 

035 е.ж. 

    

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

25 547 906 15 919 166 1 440 485 42 907 557 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  
2. 2. За басейна на 

р. Доспат 
    

  

    

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

    ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.2.1. ПСОВ - с. 

Кочан, общ. 

Сатовча  ще 

обслужва с. Кочан 

и с. Ваклиново - 5 

100 е.ж. 

BG4ME600R122 
р. Жижовска от изворите до 

вливането си в р. Доспат 

  

90%   
Местно и 

регионално  
1 845 714 1 150 084 104 068 3 099 866 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  
2.2.2. ГПСОВ - гр. 

Доспат - 9 500 е.ж.  
BG4ME135R118 

р. Доспат от яз. Доспат до 

българо-гръцката граница 

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

3 438 095 2 142 313 193 852 5 774 260 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.2.3. ПСОВ - с. 

Барутин, общ. 

Доспат  -      2 350 

е.ж. 

BG4ME135R118 
р. Доспат от яз. Доспат до 

българо-гръцката граница 

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

850 476 529 941 47 953 1 428 370 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  

2.2.4. ПСОВ - с. 

Сърница - 5 400 

е.ж. 

BG4ME900R116 
р. Доспат от изворите до 

вливането си в яз.Доспат 

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

1 954 286 1 217 736 110 190 3 282 212 ОП "ОС" 2 014 2 015 

 

2.2.5.ПСОВ –  с. 

Змейца, общ. 

Доспат – 2 200 е.ж. 

BG4ME600R120 
Р. Бял Дунав, приток на 

Сърнена река 

  

90%  

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

796 190 496 115 44 892 1 337 197 ОП "ОС" 2014 2015 
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Ефект (в kg или %) 
Разходи: (EUR) 

 
Натиск Мерки - Основни 

Код на водното 

тяло 
Водно тяло 

Р N БПК5 Други 

Географски 

ефект 
Инвестиционни 

Експлоата-

ционни 

Разходи за 

поддръжка 

Всичко 

разходи 

Финансиращ 

орган / 

Изпълнител на 

мярката 

Период 

за 

изпълне-

ние 

Период 

за 

постигане 

на ефекта 

  

Общо по мярка 2 

за басейна на р. 

Доспат  - 5 броя 

ПСОВ  

обслужващи                      

24 550е.ж. 

    

  

90%   
Местно, 

регионално и 

трансгранично 

8 884 761 5 536 189 500 955 14 921 905 ОП "ОС" 2 014 2 015 

  
2.3. За басейна на 

р. Струма 
    

  

    

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

    ОП "ОС" 2014 2015 

Населе

ни 

места 

urban/

municip

ality 

2.3.1. ПСОВ – с. 

Крупник – 2 500 

е.ж. 

BG4ST500R048 

Река Струма от вливането на 

река Благоевградска 

Бистрица до вливането на 

река Ощавска (Дяволска). 

  

90 %  
Местно и 

регионално 
904 762 563 767 51 014 1 519 543 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.2. ГПСОВ - гр. 

Кресна -   ще 

обслужва гр. 

Кресна и с. Горна 

Брезница   4 628 

е.ж.  

BG4ST500R057 

р. Струма от вливане на р. 

Ощавска до вливането на р. 

Шашка 

  

90%   
Местно и 

регионално  
1 674 895 1 043 645 94 437 2 812 977 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.3. ПСОВ - с. 

Струмяни - за с. 

Струмяни и с. 

Илинденци - 2 400 

е.ж.  

BG4ST500R063 

р. Струма от вливането на р. 

Шашка до вливането на р. 

Санданска Бистрица 

  

90%   
Местно и 

регионално  
868 571 541 216 48 973 1 458 760 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.4. ПСОВ - с. 

Микрево общ. 

Струмяни - 2 650 

е.ж.  

BG4ST500R063 

р. Струма от вливането на р. 

Шашка до вливането на р. 

Санданска Бистрица 

  

90%   
Местно и 

регионално  
959 048 597 593 54 075 1 610 716 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.5. ПСОВ - с. 

Първомай, общ. 

Петрич -   4 100 

е.ж. 

BG4ST400R072 

р. Струмешница от 

македонско-българската 

граница до вливането в р. 

Струма 

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

1 483 810 924 577 83 663 2 492 050 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.6. ПСОВ - с. 

Коларово, общ. 

Петрич  -   2 600 

е.ж.  

BG4ST400R072 

р. Струмешница от 

македонско-българската 

граница до вливането в р. 

Струма 

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

940 952 586 317 53 054 1 580 323 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.7. ПСОВ с. 

Кърналово, общ. 

Петрич -   2 190 

е.ж. 

BG4ST400R072 

р. Струмешница от 

македонско-българската 

граница до вливането в р. 

Струма 

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

792 571 493 860 44 688 1 331 119 ОП "ОС" 2014 2015 

 

2.3.8.ПСОВ – с. 

Кавракирово – 2 

000 е.ж. 

BG4ST400R072 

р. Струмешница от 

македонско-българската 

граница до вливането в р. 

Струма 

  

90%  

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

1 005 714 626 671 56 706 1 689 091 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.9. ГПСОВ - гр. 

Брезник -        6 

589 е.ж.  

BG4ST900R005 
р. Конска от изворите до 

вливането й в р. Струма 

  

90%   
Местно и 

регионално  
2 384 590 1 485 863 134 452 4 004 905 ОП "ОС" 2014 2015 
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Ефект (в kg или %) 
Разходи: (EUR) 

 
Натиск Мерки - Основни 

Код на водното 

тяло 
Водно тяло 

Р N БПК5 Други 

Географски 

ефект 
Инвестиционни 

Експлоата-

ционни 

Разходи за 

поддръжка 

Всичко 

разходи 

Финансиращ 

орган / 

Изпълнител на 

мярката 

Период 

за 

изпълне-

ние 

Период 

за 

постигане 

на ефекта 

  

2.3.10. ПСОВ - с. 

Дивотино, общ. 

Перник  -   2 330 

е.ж. 

BG4ST900R003 
р. Струма от яз. Студена до 

вливане на р. Конска 

  

90%   
Местно и 

регионално  
843 238 525 431 47 545 1 416 214 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.11. ПСОВ - с. 

Драгичево, общ. 

Перник - 2 460 е.ж. 

BG4ST900R003 
р. Струма от яз. Студена до 

вливане на р. Конска 

  

90%   
Местно и 

регионално  
890 286 554 746 50 198 1 495 230 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.12. ПСОВ - с. 

Студена, общ. 

Перник  -    2 210 

е.ж. 

BG4ST900R003 
р. Струма от яз. Студена до 

вливане на р. Конска 

  

90%   
Местно и 

регионално  
799 810 498 370 45 096 1 343 276 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.13. ПСОВ - с. 

Слокощица, общ. 

Кюстендил - 2 200 

е.ж. 

BG4ST700R023 
р. Новоселска от изворите до 

вливането си в р. Струма 

  

90%   
Местно и 

регионално  
796 190 496 115 44 892 1 337 197 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.14. ГПСОВ  - 

гр. Рила -  ще 

обслужва - гр. 

Рила, с. Пастра и 

курортно селище -              

4 600 е.ж. 

BG4ST500R043 

р. Рилска от вливането на р. 

Шарковица до вливането си в 

р. Струма 

  

90%   
Местно и 

регионално  
1 664 762 1 037 331 93 865 2 795 958 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.15. ПСОВ - с. 

Бистрица, общ. 

Дупница - 2 010 

е.ж. 

BG4ST600R032 

р. Джерман от 

водохващането на ВЕЦ 

"Джерман" до гр. Дупница и 

притоците Горица, Фудина и 

Валявица 

  

90%   
Местно и 

регионално  
727 429 453 268 41 015 1 221 712 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.16. ПСОВ - с. 

Крайници, общ. 

Дупница -  ще 

обслужва -с. 

Крайници и с. 

Червен брег -   4 

110 е.ж. 

BG4ST600R032 

р. Джерман от 

водохващането на ВЕЦ 

"Джерман" до гр. Дупница и 

притоците Горица, Фудина и 

Валявица 

  

90%   
Местно и 

регионално  
1 487 429 926 832 83 867 2 498 128 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.17. ПСОВ - с. 

Самораново, общ 

Дупница  -  2 200 

е.ж. 

BG4ST600R032 

р. Джерман от 

водохващането на ВЕЦ 

"Джерман" до гр. Дупница и 

притоците Горица, Фудина и 

Валявица 

  

90%   
Местно и 

регионално  
796 190 496 115 44 892 1 337 197 ОП "ОС" 2014 2015 

  

2.3.18. ПСОВ - с. 

Яхиново, общ. 

Дупница  -   2 740 

е.ж. 

BG4ST600R032 

р. Джерман от 

водохващането на ВЕЦ 

"Джерман" до гр. Дупница и 

притоците Горица, Фудина и 

Валявица 

  

90%   
Местно и 

регионално  
991 619 617 888 55 911 1 665 418 ОП "ОС" 2014 2015 

  

Общо по мярка 2 

за басейна на р. 

Струма  - 18 броя 

ПСОВ  

обслужващи 54 

517 е.ж. 

    

  

90%   

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

20 011 866 12 469 605 1 128 343 33 609 814 ОП "ОС" 2014 2015 
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Ефект (в kg или %) 
Разходи: (EUR) 

 
Натиск Мерки - Основни 

Код на водното 

тяло 
Водно тяло 

Р N БПК5 Други 

Географски 

ефект 
Инвестиционни 

Експлоата-

ционни 

Разходи за 

поддръжка 

Всичко 

разходи 

Финансиращ 

орган / 

Изпълнител на 

мярката 

Период 

за 

изпълне-

ние 

Период 

за 

постигане 

на ефекта 

  

Общо по мярка 2 

в района на БД 

ЗБР - 42 броя 

ПСОВ  

обслужващи      

148 102 е.ж. 

    

  

90%   
Местно, 

регионално и 

трансгранично 

54 444 533 33 924 960 3 069 783 91 439 276 ОП "ОС" 2014 2015 

  

3. Разширение, 

модернизация и 

реконструкция 

на 

съществуващи 

ГПСОВ за 

агломерации 

над 10 000 е.ж.за 

басейна на р. 

Струма  

    

  

    

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

    
МОСВ и/или 

МРРБ 
2010-2012 2012 

  

3.1. ГПСОВ - гр. 

Кюстендил - 70 

000 е.ж.  

BG4ST700R022 
р. Глогошка от изворите до 

вливането си в р. Струма 

  

83%   

Местно и 

регионално  
8 733 333 5 441 832 492 417 14 667 582 

МОСВ и/или 

МРРБ 
2010-2012 2012 

  

3.2. ГПСОВ - гр. 

Батановци 

/Перник/ - 160 000 

е.ж.  

BG4ST900R006 

р. Струма от вливане на р. 

Конска до вливане в яз. 

Пчелина 

  

83% 

  
Местно и 

регионално  
19 961 905 12 438 473 1 125 525 33 525 903 

МОСВ и/или 

МРРБ 

2010-2012 2012 

  

3.3. ГПСОВ - гр. 

Дупница - 81 926 

е.ж.  

BG4ST600R036 

р. Джерман от вливането на 

р. Тополница до вливането си 

в р. Струма 

  

83% 

  
Местно и 

регионално  
10 221 244 6 368 965 576 311 17 166 520 

МОСВ и/или 

МРРБ 
2010-2012 2012 

  

Общо по мярка 3 

Реконструкция на 

съществуващи 

ПСОВ в района 

на БД ЗБР - 

обслужващи 311 

926                                  

е.ж. 

    

  

83%   
Местно, 

регионално и 

трансгранично 

38 916 482 24 249 270 2 194 253 65 360 005 
МОСВ и/или 

МРРБ 
2010-2012 2012 

  

4. Доизграждане 

и/или 

реконструкция 

на канализация 

за отвеждане  на 

отпадъчни води 

в ГПСОВ за 

агломерации 

над 10000 е.ж. 

    

  

    
Местно и 

регионално  
  

  

ПУДООС/МО

СВ и/или 

МРРБ 

2010-2012 2012 

  
4.1. За басейна на 

р. Места 
    

  

  90% 
Местно и 

регионално  
  

  

ПУДООС/МО

СВ и/или 

МРРБ 

2010-2012 2012 
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Ефект (в kg или %) 
Разходи: (EUR) 

 
Натиск Мерки - Основни 

Код на водното 

тяло 
Водно тяло 

Р N БПК5 Други 

Географски 

ефект 
Инвестиционни 

Експлоата-

ционни 

Разходи за 

поддръжка 

Всичко 

разходи 

Финансиращ 

орган / 

Изпълнител на 

мярката 

Период 

за 

изпълне-

ние 

Период 

за 

постигане 

на ефекта 

  

4.1.1. За басейна на 

р. Места за 

агломерации над 

10 000 е.ж.  - 
дължина на 

канализационната 

мрежа   217 687 м 

(за 54 422 ж  /       

65 306 е.ж.) 

    

  

  90% 
Местно и 

регионално  
41 464 190 0 15 502 064 56 966 254 

ПУДООС/МО

СВ и/или 

МРРБ 

2010-2012 2012 

Населе

ни 

места 

urban/

municip

ality  

4.2. За басейна на 

р. Струма 
    

  

  

90% 
Местно и 

регионално  
  

  

ПУДООС/МО

СВ и/или 

МРРБ 

2010-2012 2012 

  

4.2.1. За басейна на 

р. Струма за 

агломерации над 

10000 е.ж. 
дължина на 

канализационната 

мрежа   319 353 м 

(за 79 838 ж  /       

95 806 е.ж.)   

    

  

  

90% 
Местно и 

регионално  
60 829 143 0 22 741 967 83 571 110 

ПУДООС/МОС

В и/или МРРБ 

2010-2012 2012 

  

Общо по мярка 4 

- Доизграждане 

и/или 

реконструкция 

на канализация 

за отвеждане  на 

отпадъчни води 

в ГПСОВ за 

агломерации 

над 10000 е.ж. в 

района на БД ЗБР 

- обслужваща 

161 112 е.ж. 

(дължина на 

канализационнат

а мрежа 537 040 

м) 

    

  

  

90% 
Местно и 

регионално  
102 293 333 0 38 244 031 140 537 364 

ПУДООС/МО

СВ и/или 

МРРБ 

2010-2012 2012 
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Ефект (в kg или %) 
Разходи: (EUR) 

 
Натиск Мерки - Основни 

Код на водното 

тяло 
Водно тяло 

Р N БПК5 Други 

Географски 

ефект 
Инвестиционни 

Експлоата-

ционни 

Разходи за 

поддръжка 

Всичко 

разходи 

Финансиращ 

орган / 

Изпълнител на 

мярката 

Период 

за 

изпълне-

ние 

Период 

за 

постигане 

на ефекта 

  

5. 

Доизграждане 

и/или 

реконструкция 

на 

канализация 

за отвеждане  

на отпадъчни 

води в ГПСОВ 

за 

агломерации 

между 2000 и  

10000 е.ж.; 

 

    

  

    

Местно и 

регионално  

    

ПУДООС/МО

СВ и/или 

МРРБ 

2010-2014 2015 

  
5.1. За басейна на 

р. Места 
    

  

  90% 
Местно и 

регионално  
  

  

ПУДООС/МО

СВ и/или 

МРРБ 

2010-2014 2015 

  

5.1.1. За басейна на 

р. Места за 

агломерации 

между 2000 и  

10000 е.ж. -   
дължина на 

канализационната 

мрежа   522 108 м 

(за 56 751 ж  /       

68 101 е.ж.) 

    

  

  90% 
Местно и 

регионално  
99 449 143 0 37 180 684 136 629 827 

ПУДООС/МОС

В и/или МРРБ 
2010-2014 2015 

  
5.2. За басейна на 

р. Доспат 
    

  

  90% 
Местно и 

регионално  
    

ПУДООС/МО

СВ и/или 

МРРБ 

2010-2014 2015 

  

5.2.1. За басейна на 

р. Доспат  за 

агломерации 

между 2000 и  

10000 е.ж -   
дължина на 

канализационната 

мрежа   32 200 м 

(за 3 500 ж  /  4 200 

е.ж.)   

    

  

  90% 
Местно и 

регионално  
6 133 333 0 2 293 047 8 426 380 

ПУДООС/МОС

В и/или МРРБ 
2010-2014 2015 

  
5.3. За басейна на 

р. Струма 
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Ефект (в kg или %) 
Разходи: (EUR) 

 
Натиск Мерки - Основни 

Код на водното 

тяло 
Водно тяло 

Р N БПК5 Други 

Географски 

ефект 
Инвестиционни 

Експлоата-

ционни 

Разходи за 

поддръжка 

Всичко 

разходи 

Финансиращ 

орган / 

Изпълнител на 

мярката 

Период 

за 

изпълне-

ние 

Период 

за 

постигане 

на ефекта 

  

5.3.1. За басейна на 

р. Струма за 

агломерации 

между 2000 и  

10000 е.ж. -   
дължина на 

канализационната 

мрежа   583 188 м 

(за 63 390 ж  /       

76 068 е.ж.)  

    

  

  

90% 
Местно и 

регионално  
111 083 429 0 41 530 352 152 613 781 

ПУДООС/МОС

В и/или МРРБ 
2010-2014 2015 

  

Общо по мярка 5 

- Доизграждане 

и/или 

реконструкция 

на канализация 

за отвеждане  на 

отпадъчни води 

в ГПСОВ за 

агломерации 

между 2000 и  

10000 е.ж в 

района на БД ЗБР 

- обслужваща 148 

369 е.ж. (дължина 

на 

канализационнат

а мрежа  1 137 496 

м) 

    

  

  

90% 
Местно и 

регионално  
216 665 905 0 81 004 083 297 669 988 

ПУДООС/МО

СВ и/или 

МРРБ 

2010-2014 2015 

 

6. Проектиране, 

учредяване и 

експлоатация на 

СОЗ около 

водоизточниците 

за питейно – 

битово 

водоснабдяване 

  

  

 

         

 

6.1. В басейна на 

р. Места – 95 бр. 

СОЗ, от които 82 

бр. СОЗ за 

подземни води и 

13 бр. СОЗ за 

повърхностни 

води 

  

  

 

 
Местно и 

регионално 
2 769 630 862 695 34 485 3 666 810 МРРБ 31.12.2010. 2011 
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Ефект (в kg или %) 
Разходи: (EUR) 

 
Натиск Мерки - Основни 

Код на водното 

тяло 
Водно тяло 

Р N БПК5 Други 

Географски 

ефект 
Инвестиционни 

Експлоата-

ционни 

Разходи за 

поддръжка 

Всичко 

разходи 

Финансиращ 

орган / 

Изпълнител на 

мярката 

Период 

за 

изпълне-

ние 

Период 

за 

постигане 

на ефекта 

 

6.2. В басейна на 

р. Доспат – 16 бр. 

СОЗ, от които 13 

бр. СОЗ за 

подземни води и  

3 бр. СОЗ за 

повърхностни 

води 

  

  

 

 
Местно и 

регионално 
466 464 145 296 5 808 617 568 МРРБ 31.12.2010. 2011 

 

6.3. В басейна на 

р. Струма – 363 

бр. СОЗ, от които 

305 бр. СОЗ за 

подземни води и 

58 бр. СОЗ за 

повърхностни 

води 

  

  

 

 
Местно и 

регионално 
10 582 902 3 296 403 131 769 14 011 074 МРРБ 31.12.2010. 2011 

 

Общо по мярка 6 

Проектиране, 

учредяване и 

експлоатация на 

474 бр. СОЗ около 

водоизточниците 

за питейно – 

битово 

водоснабдяване 

  

  

 

 
Местно и 

регионално 
13 818 996 4 304 394 172 062 18 295 452 МРРБ 31.12.2010. 2011 

Обща 

стойно

ст на 

основн

ите 

мерки 

За басейна на р. 

Места 
    

  

      178 758 488 22 718 621 54 659 026 256 136 135  2009-2015 2010-2015 

  
За басейна на р. 

Доспат 
    

  
      15 484 558 5 681 485 2 799 810 23 965 853    

  
За поречие 

Струма 
    

  
      265 879 746 55 254 021 69 105 599 390 239 366  2009-2015 2010-2015 

  
Общо за района 

на БД ЗБР - 

Благоевград 

    

  

      460 122 792 83 654 127 126 564 435 670 341 354  2009-2015 2010-2015 

 



План за управление на  
Западнобеломорски район за басейново управление                          Обща част        Раздел VII 
 

                 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 375
    

 

            5.4. Преглед на мерките и дейностите за регулиране на водовземанията на 
пресни повърхностни и на подземни води.  
 

Мерките се прилагат с издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни 
и подземни води по реда на Закона за водите, в  изпълнение на изискванията на РДВ. 
Разрешените водовземания могат да бъдат актуализирани и/или ограничени при доказана 
необходимост. 

Като основна мярка, се предвижда преразглеждане на издадените разрешителни, 
свързани с изграждане на МВЕЦ и баластриери за  водните тела, които се характеризират 
с недостатъчни водни количества и/или попадат в защитени зони по Натура 2000. В 
БДЗБР-Благоевград се създава постоянна работна група от експерти, която ще преразгледа 
всички издадени до момента на съгласуване на ПУРБ разрешителни за МВЕЦ и 
баластриери, и в зависимост от текущото състояние и тенденцията в бъдеще за всяко от 
водните тела, попадащи в хипотезата на чл.72, ал.1, т.1 и чл.73 от ЗВ, издадените 
разрешителни ще бъдат изменени чрез ограничаване на правото на водовземане и/или 
налагане на забрана за водовземанe в месеците на маловодие. 

За издадените от БДЗБР разрешителни се водят необходимите  регистри по чл.182 
от Закона за водите.  

За водовземане от подземни води за задоволяване на собствените потребности на 
гражданите в размер до 10 куб.м./ден  не се изисква издаване на разрешително за 
водовземане. Същото се регулира чрез регистрационен режим по реда на чл.118г, ал.3, т.5 
от Закона за водите.  

На територията на БДЗБР са регистрирани около 26400 бр.  водовземни 
съоръжения за собствени нужди. Влиянието на водовземането от тях не е определено като 
значим натиск върху количественото състояние на подземните водни тела. 

 
5.5. Мерки за регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за 

въвеждане на замърсители от точкови източници на замърсяване или изисквания за 
издаване на разрешителни и техния периодичен преглед и актуализация: 
 

Тези мерки се реализират с издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни 
води в повърхностни водни обекти по реда на Закона за водите.  

При необходимост се извършва актуализация на параметрите за контрол в 
издадените разрешителни за заустване, включително и индивидуалните емисионни 
ограничения, които се съобразяват с актуалните данни за имисионното състояние на 
водното тяло.  

На територията на БД ЗБР няма идентифицирани зауствания  на отпадъчни води в 
подземни водни тела. От определени общо 39 броя подземни водни тела, всички  са в 
добро химично и добро количествено състояние (Раздел II), с изключение на подземно 
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водно тяло BG4G000T2T3031 (Разложки карстов бассейн), което е обявено в риск поради 
установено присъствие  на приоритетно вещество трифлуралин.  

С цел установяване източника на замърсяване и предприемане на необходимите 
мерки за  преустановяване на замърсяването,  ще бъде проведен проучвателен 
мониторинг.  
 

5.6.  Мерки за предотвратяване и намаляване на всички други значителни 
неблагоприятни въздействия върху състоянието на водите, установени при прегледа 
на въздействието от човешка дейност върху състоянието на повърхностните и 
подземни води с цел осигуряване на съвместимост между хидроморфоложките 
условия във водните тела и постигането на изискваното екологично състояние или 
добрия екологичен потенциал за водните тела, определени като силно 
модифицирани: 
 

След преглед на антропогенния натиск, на данните от мониторинга на водите и на 
елементите на хидроморфологичното качество, като силно модифицирани водни тела 
(СМВТ) – категория “река” са определени 18 бр. повърхностни водни тела – 15 бр. в 
басейна на река Струма и 3 бр. – в басейна на р. Места. За постигане на добър екологичен 
потенциал, за всички тях се прилагат мерките описани в Таблица VІІ.4. и Таблица VІІ.6. 
Освен предвидените мерки, в таблиците са представени и последващите  екологични 
потенциали на СМВТ, както и налагащите се дерогации, обосновани в Раздел V на ПУРБ. 
 

5.7. Допълнителни мерки, които се прилагат към основните мерки.  
Съгласно чл. 156н, ал.3 от Закона за водите, допълнителните мерки са 

предназначени и се прилагат към основните мерки за постигане на целите по Раздел V. 
Допълнителните мерки са насочени към водните тела, които са в риск да не 

достигнат добро състояние след изпълнението на основните мерки. Същите трябва да се 
подлагат на публично обсъждане от заинтересованите страни и е необходимо да бъдат 
обосновани чрез изчисление за възвръщаемостта на разходите за  изпълнението им. 

В Таблици  VІІ.4., VІІ.5. и VІІ.6. : “Повърхностни водни тела, програми от мерки, 
последващо състояние и дерогации”, съответно за басейните на р. Места, р. Доспат и р. 
Струма са посочени всички допълнителни мерки,  които е необходимо да бъдат 
приложени към основните мерки за постигането на екологичните цели по отношение на 
състоянието на  съответното водно тяло.  
 
Представените по-долу в Таблица VІІ.3. “Допълнителни мерки – други мерки за 
осигуряване на допълнително опазване и възстановяване на водите” нямат отношение към 
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екологичните цели за качество на водите и същите ще бъдат отложени, съгласно 
аргументите изложени в т.6. Институционален и инвестиционен анализ на програмите 
от мерки и т.7. Анализ на несъответствието и преценка на необходимостта от 
потенциална /времева и целева/ дерогация, спрямо  екологичните цели на 
директивата, въз основа на оценка на разходите и ползите. 
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Таблица VІІ.3.    Разходи: (EUR)     Период Период 

Натиск 

Допълнителни 
мерки – други 
мерки за 

осигуряване на 
допълнително 
опазване и 

възстановяване 
на водите 

Ефект в % 
Географски 

ефект 
Инвестиционни Експлоатационни 

Разходи за 
поддръжка 

Всичко 
разходи 

Финансиращ 
орган/Изпълнител 

на мярката 

за 
изпълнение 

за 
постигане 
на ефекта 

 

1. Изграждане на 
язовири за 

питейно-битово 
водоснабдяване 
в басейна на р. 

Струма 

 
Местно и 
регионално 

    
ПУДООС/МОСВ 
и/или МРРБ 

2010 2015 

Население 

1.1. яз. 
"Ракочевица" в 

землището на с. 

Осеново, общ. 

Симитли за 

питейно-битово 

водоснабдяване с 

общ завирен 

обем 20 млн. м
3
. 

 
Местно и 

регионално 
68 000 000 42 372 98 867 68 141 239 МРРБ 2012-2015 2015 

 

1.2. яз. 
"Кюстендил" обл. 

Кюстендил за 

питейно-битово 

водоснабдяване с 

общ завирен 

обем 16 млн. м
3
. 

 
Местно и 

регионално 
54 400 000 33 897 79 094 54 512 991 МРРБ 2012-2015 2015 

 

Общо по мярка 1 
-изграждане на 2 
язовира - с общ 
завирен обем          

36 млн. м
3
. 

 
Местно и 
регионално 

122 400 000 76 269 177 961 122 654 230 МРРБ 2012-2015 2015 

 

2. Доизграждане 
и/или 

реконструкция 
на 

водопроводна 
мрежа за 

агломерации 
над 10 000 е.ж. 

 
Местно и 
регионално 

    
ПУДООС/МОСВ 
и/или МРРБ 

2010 2015 

 

2.1.За басейна на 

р. Места  - 60 948 

ж. (дължина на 

водопроводната 

мрежа 243 792 м) 

80% 
Местно и 

регионално 
27 861 943 0 10 416 642 38 278 585 

ПУДООС/МОСВ 

и/или МРРБ 
2010 2011 
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2.2.За басейна на 

р. Струма - 69 

120 ж. (дължина 

на 

водопроводната 

мрежа 276 480 м) 

80% 
Местно и 

регионално 
31 597 714 0 11 813 321 43 411 035 

ПУДООС/МОСВ 

и/или МРРБ 
2010 2011 

 

Общо по мярка 2 
- Доизграждане 

и/или 
реконструкция 

на 
водопроводна 
мрежа за 

агломерации 
над 10 000 е.ж. -            

130 068 ж. 
(дължина на 

водопроводната 
мрежа 520 272 м) 

  59 459 657 0 22 229 963 81 689 620    

 

3. Доизграждане 
и/или 

реконструкция 
на 

водопроводна 
мрежа за 

агломерации от  
2 000 до 10 000 

е.ж. 

 
Местно и 
регионално 

    
ПУДООС/МОСВ 
и/или МРРБ 

2010 2015 

 

3.1.За басейна на 

р. Места  - 44 523 

ж. (дължина на 

водопроводната 

мрежа 178 092 м) 

  20 353 371 0 7 609 440 27 962 811    

 

3.2.За басейна на 

р. Доспат  - 14 

700 ж. (дължина 

на 

водопроводната 

мрежа 58 800 м) 

  6 720 000 0 2 512 382 9 232 382    

 

3.3.За басейна на 

р. Струма  - 49 

761 ж. (дължина 

на 

водопроводната 

мрежа 199 044 м) 

  31 597 714 0 11 813 321 43 411 035    
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Общо по мярка 3 
- Доизграждане 

и/или 
реконструкция 

на 
водопроводна 
мрежа за 

агломерации от 
2 000 - до 10 000 
е.ж. - 108 984 ж. 

(дължина на 
водопроводната 
мрежа 435 936 м) 

  58 671 085 0 21 935 143 80 606 228    

 

4. Доизграждане 
и/или 

реконструкция 
на напоителните 

системи - 
съоръжения за 
водовземане, 
пренос и 

разпределение 

 
Местно и 
регионално 

    МРРБ и/или НС 2009-2014 
2010-
2015+ 

 
4.1. За басейна 

на р. Места 
60% 

Местно и 

регионално 
    МРРБ и/или НС 2009-2015 

2010-

2015+ 

 

4.1.1. НС - клон 

Гоце Делчев ( 5 

951 хектара, 

обслужвани от 3 

ГНК). 

60% 
Местно и 

регионално 
3 773 675 47 024 19 860 3 840 559 МРРБ и/или НС 2009-2014 

2010-

2015+ 

 

Общо по мярка 

4.1. -  5 951 

хектара, 

обслужвани от 3 

ГНК 

60% 
Местно и 

регионално 
3 773 675 47 024 19 860 3 840 559 МРРБ и/или НС 2009-2014 

2010-

2015+ 

Индустрия Industry 
4.2. За басейна 

на р. Струма 
60% 

Местно и 

регионално 
    МРРБ и/или НС 2009-2015 

2010-

2015+ 

 

4.2.1. НС - клон 

Перник ( 13 258 

хектара, 

обслужвани от 23 

ГНК). 

60% 
Местно и 

регионално 
6 817 256 84 957 35 875 6 938 088 МРРБ и/или НС 2009-2014 

2010-

2015+ 

 

4.2.2. НС - клон 

Дупница ( 11 487 

хектара, 

обслужвани от 6 

ГНК). 

60% 
Местно и 

регионално 
6 240 493 77 776 32 840 6 351 109 МРРБ и/или НС 2009-2014 

2010-

2015+ 

 

4.2.3. НС - клон 

Сандански ( 12 

781 хектара, 

обслужвани от 9 

ГНК). 

60% 
Местно и 

регионално 
6 672 042 83 153 35 112 6 790 307 МРРБ и/или НС 2009-2014 

2010-

2015+ 
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Общо по мярка 

4.2. - За басейна 

на р. Струма - 37 

526 хектара, 

обслужвани от 38 

ГНК 

60% 
Местно и 

регионално 
19 729 791 245 886 103 827 20 079 504 МРРБ и/или НС 2009-2014 

2010-

2015+ 

 

Общо по мярка 4   
- Доизграждане 

и/или 
реконструкция 
на напоителните 

системи за              
43 477 хектара 
обработваема 

площ, 
обслужвани от 

41 ГНК 

60% 
Местно и 
регионално 

23 503 466 292 910 123 687 23 920 063 МРРБ и/или НС 2009-2015 
2010-
2015+ 

 
5. Изграждане на 
защитни прагове 
с рибни проходи 

 

Местно, 
регионално и 
трансграничн

о 

    

Стопанските 
субекти 

(собственици на 
ХТС) 

2009-2014 
2010-
2015+ 

 
5.1. За поречието 

на р. Места 
 

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

    

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2014 
2010-

2015+ 

 

5.1.1. При 

границата с 

РГърция - 

височина на 

прага 2 м 

 

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

971 817 0 1 461 973 278 

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2014 
2010-

2015+ 

 

5.1.2. Долно 

течение 3 бр. с 

обща височина 3 

м 

 

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

1 166 180 0 1 753 1 167 933 

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2015 
2010-

2015+ 

 

5.1.3.  Средно 

течение - 4 бр. с 

обща височина 4 

м. 

 
Местно и 

регионално 
1 166 179 0 1 753 1 167 932 

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2016 
2010-

2015+ 

 

Общо по мярка 

5.1.  -  8 броя 

защитни прага 

 

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

3 304 176 0 4 967 3 309 143 

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2017 
2010-

2015+ 

 
5.2. За басейна 

на р. Доспат 
 

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

    

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2014 
2010-

2015+ 

 

5.2.1. При 

границата с 

РГърция - 

височина на 

прага 0,5 м 

 

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

242 954 0 365 243 319 

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2015 
2010-

2015+ 
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Общо по мярка 

5.2. - 1 защитен 

праг 
 

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

242 954 0 365 243 319 

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2016 
2010-

2015+ 

 
5.3. За басейна 

на р. Струма 
 

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

    

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2014 
2010-

2015+ 

 

5.3.1.Границата с 

РГърция -един 

праг с височина 2 

м 

 

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

971 817 0 1 461 973 278 

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2016 
2010-

2015+ 

 

5.3.2. Долно 

течение - един 

праг с височина 1 

м 

 

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

388 727 0 584 389 311 

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2017 
2010-

2015+ 

 

5.3.3.  Средно 

течение - 5 бр. с 

обща височина 5 

м. 

 
Местно и 

регионално 
1 457 724 0 2 191 1 459 915 

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2018 
2010-

2015+ 

Хидроморфологичен 

натиск 
Hydromorphological 

pressures 

5.3.4.  Горно 

течение - един 

праг с височина 1 

м. 

 
Местно и 

регионално 
194 364 0 292 194 656 

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2019 
2010-

2015+ 

 

Общо по мярка 

5.3. - 9 броя 

защитни прага 

 

Местно, 

регионално и 

трансгранично 

3 012 632 0 4 528 3 017 160 

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2020 
2010-

2015+ 

 

Общо по мярка 5 
- Изграждане на 
защитни прагове 
- 18 броя с обща 
височина 18, 5 м 

 

Местно, 
регионално и 
трансграничн

о 

6 559 762 0 9 860 6 569 622 

Стопанските 
субекти 

(собственици на 
ХТС) 

2009-2021 
2010-
2015+ 

 

6. Изграждане на 
рибни проходи 

към 
съществуващи 
защитни прагове 

 
Местно и 
регионално 

    

Стопанските 
субекти 

(собственици на 
ХТС) 

2009-2021 
2010-
2015+ 

Хидроморфологичен 

натиск 
Hydromorphological 

pressures 

6.1. За басейна 

на р. Места - 60 

бр.с обща 

височина    92, 3 

м 

 
Местно и 

регионално 
64 346 0 577 64 923 

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2019 
2010-

2015+ 

 

6.2. За басейна 

на р. Доспат -    4 

бр. с обща 

височина  2 м 

 
Местно и 

регионално 
1 394 0 13 1 407 

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2020 
2010-

2015+ 

 

6.3. За басейна 

на р. Струма - 

128 бр. с обща 

височина 128, 5 м 

 
Местно и 

регионално 
89 583 0 808 90 391 

Стопанските 

субекти 

(собственици на 

ХТС) 

2009-2019 
2010-

2015+ 
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Общо по мярка 6 
- Изграждане на 
рибни проходи 

към 
съществуващи 
защитни прагове 

- 192 броя с 
обща височина            

222, 8 м 

 
Местно и 
регионално 

155 323 0 1 398 156 721 

Стопанските 
субекти 

(собственици на 
ХТС) 

2009-2021 
2010-
2015+ 

Обща стойност на 
допълнителните 

мерки 

За басейна на р. 
Места 

  55 357 511 47 024 18 051 486 73 456 021    

 
За басейна на р. 

Доспат 
  6 964 348 0 2 512 760 9 477 108    

 
За поречие 
Струма 

  208 427 434 322 155 23 913 766 232 663 355    

 

Общо за района 
на БД ЗБР - 
Благоевград 

  270 749 293 369 179 44 478 012 315 596 484    
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Таблица  VІІ.4 

 

N 

по 

ред 

Тип 

водно 

тяло 

Описа-

ние на 

типа 

Код EU_CD 
Описание на 

водното тяло 

Оценка на  

физикохимични 

параметри 

Оценка на 

хидроморфологични 

въздействия 

Екологичен 

статус (по 

АИБИ) 

Обща оценка на 

състоянието 
Обща екологична  цел основни мерки местоположение 

оценка на 

състоянието 

след 

прилагане на 

мярката 

допълнителни 

мерки 

краен ефект 
от мерките/ 

отлагане 

1 TR31 20111 BG4ME900R078 

Река Черна 

Места от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

добро състояние умерено състояние добро състояние 
умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток - 
преразглеждане 

на 

количествените 

параметри на 

издадените 

разрешителни за 

водовземане от 
р. Черна Места 

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

2 TR31 20111 BG4ME900R079 

Река Бяла 

Места от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

добро състояние умерено състояние 
много добро 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние; 

осигуряване 

минимално 

допустимия 

екологичен отток 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток - 
преразглеждане 

на 

количествените 

параметри на 

издадените 

разрешителни за 

водовземане от 
р. Бяла Места 

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

3 TR33 21111 BG4ME900R080 

Река Места в 

участъка от 

вливането на 

притоците й 

Бяла и Черна 

Места, до 

вливането й в 

река Изток. 

умерено 

състояние 
умерено състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние по  NO2; 

EQR 0.7 – 0.8; 

поддържане на 

екологичен отток след 

водохващанията 

ПСОВ - 8000 е.ж. гр. Якоруда 
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

4 TR31 20111 BG4ME900R081 

Река Белишка 

с левия й 

приток река 

Вотръчка от 

изворите до 

вливането им 

добро състояние добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 
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5 TR31 20111 BG4ME900R082 

Река Белишка 

от вливането 

на река 

Вотръчка до 

вливането й в 

река Места. 

умерено 

състояние 
добро състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние по   NO2, 

общ P; EQR 0.7 – 0.8 

ПСОВ - 3780 е.ж. гр. Белица 
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

6 TR33 21111 BG4ME900R083 

Река Бабешка 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние 
умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние EQR 0.7 – 

0.8 

      
проучвателен 

мониторинг 

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

7 TR26 11101 BG4ME800R084 

Река Изток от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

умерено 

състояние 
добро състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние по   NO2, 

общ P и НРВ; EQR 0.7 

– 0.8 

*** работещата 

ПСОВ - гр. 

Разлог -18834 

е.ж.ще подобри 

физикохимичното 

състояние на 

водното тяло 

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

8 TR33 21111 BG4ME800R087 

Бела река от 

изворите до 

вливането й в 

река Изток. 

умерено 

състояние 
умерено състояние 

незадоволително 

състояние 

незадоволително 

състояние 

достигане на добро 

състояние по   NO2 и 

НРВ, EQR 0.7 – 0.8 

        

незадоволит
елно 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

9 TR33 21111 BG4ME800R088 

Река Седрач 

(Бачевска) от 

изворите до 

вливането й в 

река Изток. 

няма данни добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
ПСОВ - 2010 е.ж. 

с. Бачево, общ. 

Разлог 
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

10 TR33 21111 BG4ME800R089 

Река 

Драглишка от 

изворите до 

вливането й в 

река Изток. 

няма данни добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

11 TR34 30111 BG4ME800R085 

Река Глазне 

(Дeмяница) с 

левия си 

приток река 

Бъндерица от 

изворите до 

вливането им 

добро състояние добро състояние добро състояние добро състояние 
поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

12 TR31 20111 BG4ME800R086 

Река Глазне от 

вливането на 

река 

Бъндерица  до 

вливането й в 

река Изток. 

лошо състояние добро състояние лошо състояние лошо състояние 

достигане на добро 

състояние по   NH4, 

NO2 , НРВ, PO4, общ 

P, EQR 0.7 – 0.8  

1.ПСОВ - 29000 

еж.; 2. ПСОВ - 

6000 е.ж. 

1. гр. Банско; 2. с. 
Баня, общ. 

Разлог 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

13 TR27 11110 BG4ME700R090 

Река Места от 

вливането на 

река Изток до 

вливането на 

река 

Рибновска. 

умерено 

състояние 
добро състояние добро състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние по   NO2 и 

НРВ 

*** ПСОВ - гр. 

Якоруда, гр. 

Белица, гр. 

Банско, с. Баня, 

гр. Разлог и гр. 

Добринище 

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

14 TR31 20111 BG4ME700R091 

Река 

Ръждавица от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 
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15 TR33 21111 BG4ME700R092 

Река Златарица 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

незадоволително 

състояние 
добро състояние лошо състояние лошо състояние 

достигане на добро 

състояние по  NO2, 

PO4, общ P; EQR 0.7 – 

0.8 

        

лошо 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

16 TR31 20111 BG4ME700R093 

Река 

Добринишка 

(Дисилица) от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

умерено 

състояние 
добро състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние по   PO4 – 

0.1, NO2; EQR 0.7 – 

0.8 

ПСОВ - 8000 е.ж. гр. Добринище 
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

17 TR31 20111 BG4ME700R094 

Река Безбожка 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни 
много добро 

състояние 

много добро 

състояние 

много добро 

състояние 

поддържане на много 

добро състояние 
        

много добро 

състояние 

18 TR33 21111 BG4ME700R095 

Река Мътница 

(Матан дере) 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

19 TR34 30111 BG4ME700R096 

Река Ретиже от 

изворите до 

водохващането 

на  ВЕЦ 

“Ретиже–1” на 

кота 1635 м. 

добро състояние 
много добро 

състояние 
няма данни добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

20 TR31 20111 BG4ME700R097 

Река Ретиже от 

водохващането 

на ВЕЦ 

“Ретиже–1”  на 

кота 1635м до 

вливането й в 

река Места. 

добро състояние 
незадоволително 

състояние 
добро състояние 

незадоволително 

състояние 

поддържане 

стойностите за  добро 

състояние по химия 

поддържане на 

екологичен отток след 

водохващанията 

административни 

мерки  - 

преразглеждане 

на 

количествените 

параметри на 

издадените 

разрешителни за 

водовземане от 
р. Ретиже 

  
добро 

състояние 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток 

добро 

състояние 

21 TR31 20111 BG4ME700R098 

Река 

Градинишка 

(Осеновска) от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни  добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

22 TR31 20111 BG4ME700R099 

Река Лъкенска 

(Кременска) от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

23 TR31 20111 BG4ME700R100 

Река Каменица 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

24 TR31 20111 BG4ME700R101 

Река Костена 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

25 TR31 20111 BG4ME700R102 

Река 

Рибновска  от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни  умерено състояние лошо състояние лошо състояние 

достигане на добро 

състояние по EQR 0.7 

– 0.8; и по елементите 

за 

хидроморфологично 

качество  

ПСОВ - 3000 е.ж. 
с.Рибново, общ. 

Гърмен 

умерено 

състояние 

 проучвателен 

мониторинг  

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 
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26 TR27 11110 BG4ME700R103 

Река Места от 

вливането на 

река 

Рибновска до 

вливането на 

река Канина. 

добро състояние СМВТ  добро състояние 

умерен 

екологичен 

потенциал 

СМВТ - достигане на 

добър екологичен 

потенциал 

административни 

мерки  
  

добър 

екологичен 

потенциал 

  

 

 

Поддържане 

проектните 

параметри на 

корекцията 

добър 

екологичен 

потенциал 

27 TR31 20111 BG4ME700R104 

Река Туфча от 

изворите до 

края на 

с.Брезница. 

добро състояние добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

28 TR28 11111 BG4ME700R105 

Река Туфча от 

село Брезница 

до вливането 

си в река 

Места. 

умерено 

състояние 
добро състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние по   NO2 и 

на добър екологичен 

потенциал по EQR 0.7 

– 0.8 

1. ПСОВ -3900 

е.ж.;              2. 

ПСОВ -2010 е.ж. 

1. с. Брезница, 

общ. Гоце 

Делчев;         2. с. 
Корница, общ. 

Гоце Делчев 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

29 TR31 20111 BG4ME600R106 

Река Канина с 

десния си 

приток река 

Вищерица от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

добро състояние умерено състояние добро състояние 
умерено 

състояние 

поддържане 

стойностите за  добро 

състояние по химия, 

поддържане на 

минимален 

екологичен отток 

1.ПСОВ -2100 

е.ж.;              2. 

ПСОВ - 4000 е.ж.  

1. с. Гърмен; 2. с. 
Огняново, общ. 

Гърмен /ПСОВ 

ще обслужва и с. 
Марчево, общ. 

Гърмен/ 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

30 TR27 11110 BG4ME500R107 

Река Места от 

вливането на 

река Канина 

до вливане на 

река Мътница. 

добро състояние СМВТ добро състояние 

умерен 

екологичен 

потенциал 

СМВТ - Достигане на 

добър екологичен 

потенциал   
ПСОВ - 3500 е.ж. 

с. Дебрен, общ. 

Гърмен 

добър 

екологичен 

потенциал 

Поддържане 

проектните 

параметри на 

корекцията  

добър 

екологичен 

потенциал 

31 TR33 21111 BG4ME500R108 

Река 

Неврокопска 

(Тупувишка) 

от изворите до 

вливането на 

левия й приток  

река 

Добротинска. 

няма данни добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

32 TR28 11111 BG4ME500R109 

Река 

Неврокопска 

(Тупувишка) 

от вливането 

на река 

Добротинска 

до вливането й 

в река Места. 

лошо състояние СМВТ  лошо състояние 
лош екологичен 

потенциал 

СМВТ - Достигане на 

добър екологичен 

потенциал 

ПСОВ - 32000 

е.ж. 
гр. Гоце Делчев 

добър 

екологичен 

потенциал 

Поддържане 

проектните 

параметри на 

корекцията  

добър 

екологичен 

потенциал 

33 TR31 20111 BG4ME500R110 

Река 

Дъбнишка от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние лошо състояние лошо състояние 

достигане на добро 

състояние  по  EQR 

0.7 – 0.8 

ПСОВ - 2010 е.ж. 
с. Дъбница, общ. 

Гърмен 

умерено 

състояние 

проучвателен 

мониторинг 

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

34 TR26 11101 BG4ME500R111 

Река Топлика 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние добро състояние добро състояние 
поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 
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35 TR25 11011 BG4ME400R112 

Река Мътница 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

добро състояние 

(еднократно 

превишение по 

нитритен азот и 

неразтворени 

вещества) 

добро състояние добро състояние добро състояние 
поддържане на  добро 

състояние  
        

добро 

състояние 

36 TR27 11110 BG4ME100R113 

Река Места от 

вливането на 

река Мътница 

до границата. 

добро състояние добро състояние добро състояние добро състояние 
поддържане на  добро 

състояние 
ПСОВ - 6265 е.ж. 

гр. Хаджидимово 

/ПСОВ ще 

обслужва с. 
Копривлен, с. 
Ляски и с. 
Садово/ 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

37 TR31 20111 BG4ME200R114 

Река 

Сатовчанска 

Бистрица от 

изворите до 

вливането на 

десния й 

приток река 

Дяволски дол. 

няма данни умерено състояние 
много добро 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние по 

елементите за 

хидроморфологичното 

качество  

ПСОВ - 2700 е.ж. 
с. Сатовча, общ. 

Сатовча 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

38 TR28 11111 BG4ME200R115 

Река 

Сатовчанска 

Бистрица от 

вливането на 

река Дяволски 

дол до 

вливането й в 

река Места. 

добро състояние умерено състояние добро състояние 
умерено 

състояние 

поддържане 

стойностите за  добро 

състояние по химия; 

по елементите за 

хидроморфологичното 

качество 

1.ПСОВ - 3010 

е.ж.;              2. 

ПСОВ - 2350 е.ж.;      

3. ПСОВ - 2400 

е.ж. и    4. ПСОВ -

2БР.х2000 е.ж. 

1.с.Вълкосел, 

общ. Сатовча; 2. 

с. Плетена, общ. 

Сатовча; 3. с. 
Слащен, общ. 

Сатовча и 4. с. 
Абланица, общ. 

Хаджидимово 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

                  *** 

Доизграждане 

и/или 

реконструкция на 

канализация за 

отвеждане  на 

отпадъчни води в 

ПСОВ  

Мярката се прилага към всички водни тела за които е предвидено 

изграждането на ПСОВ или реконструкция, разширение и 

модернизация на съществуваща ПСОВ.  

 



Таблица  VІІ.5 

N 

по 

ред 

Тип 

водно 

тяло 

Описа-

ние на 

типа 

Код EU_CD 

Описание 

на 

водното 

тяло 

Оценка на  

физикохимични 

параметри 

Оценка на 

хидроморфологични 

въздействия 

Екологичен 

статус (по 

АИБИ) 

Обща оценка на 

състоянието 

Обща 

екологична  

цел 

основни мерки местоположение 

оценка на 
състоянието 

след 
прилагане 
на мярката 

допълнителни 
мерки 

краен 
ефект от 
мерките/ 
отлагане 

1 TR33 21111 BG4DO900R116 

Река 

Доспат от 

изворите 

до язовир 

Доспат. 

добро състояние добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане 

на добро 

състояние 

ПСОВ - 5400 е.ж.  с. Сърница 
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

2 TR33 21111 BG4DO135R118 

Река 

Доспат от 

язовир 

Доспат до 

българо-

гръцката 

граница. 

незадоволително 

състояние 

незадоволително 

състояние 

незадоволително 

състояние 
незадоволително 

състояние 

достигане 

на добро 

състояние 

по   NO2; да 

се осигури 

минимално 

допустимия 

екологичен 

отток; EQR 

0.7 – 0.8   

1. ПСОВ -9500 

е.ж.; 2.ПСОВ - 

2350 е.ж.    

1. ПСОВ - гр. 

Доспат;        2. 

ПСОВ - 

с.Барутин, общ. 

Доспат 

умерено 

състояние 

административни 

мерки за: 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток и добри 

земеделски 

практики 

умерено 

състояние, 

отлагане 

за 2021г. 

3 TR33 21111 BG4DO600R120 

Река 

Сърнена 

река с 

левия си 

приток 

Керелова 

река от 

изворите 

до 

вливането 

й в река 

Доспат. 

добро състояние 
незадоволително 

състояние 
добро състояние 

незадоволително 

състояние 

достигане 

на добро 

състояние - 

да се 

осигури 

минимално 

допустимия 

екологичен 

отток  

ПСОВ -2200 е.ж. 
ПСОВ - с.Змейца, 

общ. Доспат 
умерено 

състояние 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток 

умерено 

състояние, 

отлагане 

за 2021г. 

4 TR33 21111 BG4DO135R121 

Река 

Осинска 

от 

изворите 

до 

вливането 

й в река 

Доспат. 

няма данни умерено състояние добро състояние 
умерено 

състояние 

достигане 

на добро 

състояние - 

да се 

осигури 

минимално 

допустимия 

екологичен 

отток  

административни 

мерки  
  

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

5 TR33 21111 BG4DO600R122 

Река 

Жижовска 

от 

изворите 

до 

вливането 

й в река 

Доспат. 

няма данни добро състояние 
умерено 

състояние 
умерено 

състояние 

достигане 

на добро 

състояние 

по EQR 0.7 

– 0.8  

ПСОВ - 5100 е.ж.  

с. Кочан, общ. 

Сатовча ПСОВ 

ще обслужва и с. 

Ваклиново 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

                  *** 

Доизграждане 

и/или 

реконструкция на 

канализация за 

отвеждане  на 

отпадъчни води в 

ПСОВ  

Мярката се прилага към всички водни тела за които е 

предвидено изграждането на ПСОВ или реконструкция, 

разширение и модернизация на съществуваща ПСОВ.  
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Таблица  VІІ.6 

N 

по 

ред 

Тип 

водно 

тяло 

Описа-

ние на 

типа 

Код EU_CD 
Описание на 

водното тяло 

Оценка на  

физикохимични 

параметри 

Оценка на 

хидроморфологични 

въздействия 

Екологичен 

статус (по 

АИБИ) 

Обща оценка на 

състоянието 

Обща екологична  

цел 
основни мерки 

местоположе

ние 

оценка на 

състоянието 

след прилагане 

на мярката 

допълнител

ни мерки 

краен ефект 

от мерките/     

отлагане 

1 TR33 21111 BG4ST900R001 

Река Струма от 

изворите до 

язовир Студена 

добро състояние добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

2 TR26 11101 BG4ST900R003 

Река Струма от 

язовир Студена до 

вливане на река 

Конска 

лошо състояние СМВТ     
незадоволителн

о състояние 

     лош  екологичен 

потенциал 

СМВТ - Достигане 

на добър 

екологичен 

потенциал 

1. ПСОВ - 2330 

е.ж.;                    

2. ПСОВ - 2460 

е.ж.;                    

3. ПСОВ - 2210 

е.ж. 

1. с. 
Дивотино, 

общ. 

Перник;       
2. с. 

Драгичево, 

общ. Перник 
и      3. с. 
Студена, 

общ. Перник 

добър 

екологичен 

потенциал 

  

 

 

 

 

 

Поддържан
е 

проектните 

параметри 

на 

корекцията 

добър 

екологичен 

потенциал 

3 TR25 11011 BG4ST900R004 

р. Мещичка от 

изворите до 

вливането си в р. 

Конска 

умерено 

състояние 
добро състояние 

умерено 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние по 

нитритен азот и 

достигане 

стойностите за  

добър екологичен 

потенциал EQR 0.7 

– 0.8 

        

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

4 TR26 11101 BG4ST900R005 

Река Конска с 

десния си приток 

река Селска от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

умерено 

състояние 
добро състояние 

умерено 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние по  

нитритен азот и 

нефтопродукти 

достигане 

стойностите за  

добър екологичен 

потенциал EQR 0.7 

– 0.8 

ПСОВ - 6589 е.ж. гр. Брезник 
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

5 TR26 11101 BG4ST900R006 

Река Струма от 

вливане на река 

Конска до язовир 

Пчелина. 

лошо състояние добро състояние 
незадоволителн

о състояние 
лошо състояние 

достигане на добро 

състояние по 

разтворен 

кислород, 

наситеност с 

кислород, амониев 

азот, нитритен азот, 

фосфати, общ 

фосфор, 

електропроводимос

т, сулфатни йони, 

неразтворени 

вещества, 

достигане 

стойностите за  

добър екологичен 

потенциал EQR 0.7 

– 0.8 

Реконструкция, 
разширение и 

модернизация на 

ПСОВ -  16000 

е.ж. 

гр. 

Батановци 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

6 TR32 21101 BG4ST900R007 

Река Арката от 

изворите до 

язовир Долна 

Диканя. 

добро състояние добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 
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7 TR29 12101 BG4ST900R009 

Река Арката от 

язовир Долна 

Диканя до 

вливането й в 

река Струма. 

умерено 

състояние 
добро състояние 

добро 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние по 

нитритен азот 
        

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

8 TR32 21101 BG4ST900R011 

Река Светля от 

изворите до 

язовир Пчелина. 

добро състояние добро състояние 
умерено 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние по EQR 

0.7 – 0.8 

        

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

9 TR26 11101 BG4ST900R012 

Река Струма от 

язовир Пчелина 

до вливането на 

река Треклянска. 

незадоволително 

състояние 
добро състояние 

добро 

състояние 

незадоволително 

състояние 

достигане на добро 

състояние по 

нитритен азот 

        

незадоволите
лно 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

10 TR25 11011 BG4ST900R013 

Река Оролачка 

(Косматица) от 

изворите до 

язовир Извор 

няма данни добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

достигане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

11 TR25 11011 BG4ST900R015 

Река Оролачка 

(Косматица) от 

язовир Извор до 

вливането й в 

река Струма 

няма данни добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

12 TR32 21101 BG4ST800R016 

Река Треклянска с 

левия си приток  

река Явор от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

добро състояние добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

13 TR27 11110 BG4ST700R017 

Река Струма от 

вливането на река 

Треклянска до 

вливането на река 

Соволянска 

Бистрица. 

умерено 

състояние 
добро състояние 

добро 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние по 

нитритен азот 

        

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

14 TR33 21111 BG4ST700R018 

Река Ломничка от 

изворите до 

вливането й в 

река 

Драговищица. 

няма данни добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

15 TR28 11111 BG4ST700R019 

Река 

Драговищица от 

българо–

сръбската граница 

до вливането й в 

река Струма. 

добро състояние добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане  на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

16 TR33 21111 BG4ST700R020 

Река Соволянска 

Бистрица от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

добро състояние добро състояние 
умерено 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние по EQR 

0.7 – 0.8 

        

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 
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17 ТР27 11110 BG4ST700R021 

Река Струма от 

вливане на река 

Соволянска 

Бистрица до 

вливането на река 

Елешница. 

умерено 

състояние 
 СМВТ 

умерено 

състояние 

умерен екологичен 

потенциал 

СМВТ - Достигане 

на добър 

екологичен 

потенциал 

***реконструкция, 
разширение и 

модернизация на  

ПСОВ -гр. 

Кюстендил ще 

допринесе за 

подобряване на 

физико-

химичното 

състояние на 

този участък от 
водното тяло 

  

добър 

екологичен 

потенциал 

  

 

 

 

Поддържан
е 

проектните 

параметри 

на 

корекцията 

 

 

добър 

екологичен 

потенциал 

18 TR25 11011 BG4ST700R022 

Река Глогошка 

(Банска)  от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

лошо състояние умерено състояние 
незадоволителн

о състояние 
лошо състояние 

достигане на добро 

състояние по  БПК, 

амониев азот, 

нитритен азот, 

фосфати, общ 

фосфор, наситеност 

с кислород, 

достигане 

стойностите за  

добър екологичен 

потенциал EQR 0.7 

– 0.8 

ПСОВ - 70000 

е.ж. 

гр. 

Кюстендил 

умерено 

състояние 

1. 

Поддържан
е 

проектните 

параметри 

на 

корекцията 

2.Админист
ративни 

мерки за: 

поддържане 

на мин. 

екологичен 

отток и 

добри 

земеделски 

практики 

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

19 ТР25 11011 BG4ST700R023 

Река Новоселска 

от изворите до 

вливането й в 

река Струма 

добро състояние добро състояние 
умерено 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние 
ПСОВ - 2200 е.ж. 

с. 
Слокощица, 

общ. 

Кюстендил 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

20 TR25 11011 BG4ST700R024 

Река Гращица от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

няма данни добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

21 TR31 20111 BG4ST700R025 

Река Елешница от 

изворите до 

вливането на река 

Речица. 

няма данни добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

22 TR25 11011 BG4ST700R027 

Река Елешница от 

вливането на река 

Речица до 

вливането й в 

река Струма. 

добро състояние добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

достигане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

23 TR33 21111 BG4ST700R026 

Река Речица от 

изворите до 

вливането й в 

река Елешница. 

няма данни добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

24 TR27 11110 BG4ST700R028 

Река Струма от 

вливането на река 

Елешница до 

вливането на река 

Джерман. 

добро състояние добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

25 TR25 11011 BG4ST700R029 

Река Лева 

(Кознишка) от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

добро състояние добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 
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26 TR33 21111 BG4ST600R031 

Река Джерман от 

изворите до 

водовземането на 

ВЕЦ “Джерман” 

на кота 1052,00 м 

(0,250 км под 

вливането на река 

Скакавица). 

добро състояние умерено състояние няма данни умерено състояние 

достигане на  добро 

състояние 

пропускане на 

минимален отток 

след събирателна 

деривация”Скакави

ца-Джерман” 

административни 

мерки  
  

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

27 TR28 11111 BG4ST600R032 

Река Джерман от 

водохващането на 

ВЕЦ “Джерман” 

на кота 1052,00 м 

до град Дупница с 

левите си притоци 

Фудина,  

Валявица и част 

от  Горица. 

добро състояние СМВТ 
умерено 

състояние 

умерен екологичен 

потенциал 

СМВТ - Достигане 

на добър 

екологичен 

потенциал EQR 0,7 

– 0,8 

1. ПСОВ -  18000 

е.ж.;                    

2. ПСОВ - 2010 

е.ж.; ;                  

3. ПСОВ - 2200 

е.ж. и                  

4. ПСОВ -2740 

е.ж. 

1. гр. 

Сапарева 

баня /ПСОВ 

ще обслужва 

и с. 
Сапарево, с. 
Паничище и 

к.к. 
Паничище;           

2. с. 
Бистрица, 

общ. 

Дупница; 

бряг/;                   
3. с. 

Самораново, 

общ. 

Дупница и    

4. с. 
Яхиново, 

общ. 

Дупница 

умерен 

екологичен 

потенциал 

Изготвяне 

на 

проект:Възс
тановяване 

на 

екологичнот
о 

равновесие 

по 

поречието 

на р. 

Джерман в 
участъка от 

гр. 

Сапарева 

баня до гр. 

Дупница 

умерен 

екологичен 

потенциал, 

отлагане за 

2021г. 

28 TR28 11111 BG4ST600R036 

Река Джерман с 

части от левите си 

притоци Отовица 

и  Дупнишка 

Бистрица, в 

участъка от 

вливането на река 

Тополница до 

вливането й в 

река Струма. 

умерено 

състояние  
добро състояние 

умерено 

състояние 
умерено състояние  

достигане на добро 

състояние по 

нитритен азот и 

EQR 0,7 – 0,8 

Реконструкция, 
разширение и 

модернизация на 

ПСОВ - 81926 

е.ж. 

гр. Дупница 
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

29 TR28 11111 BG4ST600R034 

Река Тополница 

от изворите до 

вливането й в 

река Джерман. 

незадоволително 

състояние 
добро състояние 

незадоволителн

о състояние 

незадоволително 

състояние 

достигане на добро 

състояние по 

нитритен азот и 

EQR 0,7 – 0,8 

        

незадоволите
лно 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

30 TR25 11011 BG4ST600R035 

Река Джубрена от 

изворите до 

вливането й в 

река Тополница. 

умерено 

състояние 
добро състояние 

умерено 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние по 

нитритен азот и 

EQR 0,7 – 0,8 

ПСОВ -4110 е.ж. 

 с. Крайници, 

общ. 

Дупница 

/ПСОВ ще 

обслужва и 

с. Червен  

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

31 TR34 30111 BG4ST600R033 

Река Горица от 

изворите до 

водохващането на 

“В и К” – гр. 

Дупница при село 

Овчарци на кота 

814,25 м. 

добро състояние добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 
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32 TR34 30111 BG4ST600R037 

Река Отовица от 

изворите до 

водохващането на 

СД “Язовир 

Дяково” на кота 

740 м. 

добро състояние умерено състояние 
много добро 

състояние 
умерено състояние 

Достигане на добро 

състояние 

пропускане на 

минално 

допустимия отток 

след 

водохващането 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток 

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

33 TR34 30111 BG4ST600R038 

Река Дупнишка 

Бистрица от 

изворите до 

водохващанията 

на “В и К” – гр. 

Дупница и СД 

“Язовир Дяково” 

на кота 740 м. 

добро състояние добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

34 TR30 12111 BG4ST600R039 

Река Разметаница 

от изворите до 

вливането й в 

река Джерман. 

лошо състояние  добро състояние 
незадоволителн

о състояние 
лошо състояние 

достигане на добро 

състояние по  

нитритен азот, 

неразтворени 

вещества, желязо, 

манган и EQR 0,7 – 

0,8 

ПСОВ -12000 е.ж. 
гр. Бобов 
дол 

умерено 

състояние 

администра
тивна мярка 

за контрол 

на 

отпадъчнит
е води от 
промишлен
остта 

добро 

състояние 

35 TR27 11110 BG4ST500R030 

Река Струма от 

вливането на река 

Джерман до 

вливането на река 

Благоевградска 

Бистрица. 

умерено 

състояние 
СМВТ  

умерено 

състояние 

умерен екологичен 

потенциал 

СМВТ - Достигане 

на добър 

екологичен 

потенциал 

*** ПСОВ в: гр. 

Дупница, гр. 

Кочериново, гр. 

Рила, гр. 

Сапарева баня, 
с. Бистрица и с. 
Крайници ще 

укажат 
положително 

въздействие 

върху 
физикохимичното 

състояние на 

този участък от р. 

Струма 

  

добър 

екологичен 

потенциал 

1. 

Поддържан
е 

проектните 

параметри 

на 

корекцията 

2.Админист
ративни 

мерки за 

поддържане 

на мин. 

екологичен 

отток 

добър 

екологичен 

потенциал 

36 TR28 11111 BG4ST500R040 

Река Копривен от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

няма данни добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

37 TR34 30111 BG4ST500R041 

Река Манастирска 

и река Илийна от 

изворите до 

вливането им в 

река Рилска. 

няма данни умерено състояние 
много добро 

състояние 
умерено състояние 

поддържане на 

добро състояние 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток - 
преразглеждане 

на 

количествените 

параметри на 

издадените 

разрешителни за 

водовземане  

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 
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38 TR33 21111 BG4ST500R042 

Река Рилска от 

вливането на 

реките 

Манастирска и 

Илийна до 

вливането на 

десния й приток 

Шарковица. 

няма данни умерено състояние 
добро 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние 

поддържане на 

минимално 

допустимия отток 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток - 
преразглеждане 

на 

количествените 

параметри на 

издадените 

разрешителни за 

водовземане  

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

39 TR28 11111 BG4ST500R043 

Река Рилска от 

вливането на река 

Шарковица до 

вливането й в 

река Струма. 

добро състояние добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 

1.ПСОВ - 16000 

е.ж.;                    

2. ПСОВ - 4600 

е.ж. 

1. гр. 

Кочериново; 

2. гр. Рила 

/ПСОВ ще 

обслужва и 

с. Пастра и 

к.селище/ 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

40 TR28 11111 BG4ST500R044 

Река Лисийска от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

няма данни добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

41 TR34 30111 BG4ST500R045 

Река 

Благоевградска 

Бистрица с левия 

й приток река 

Славова от 

изворите до 

вливането им. 

добро състояние добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

42 TR33 21111 BG4ST500R046 

Река 

Благоевградска 

Бистрица с левия 

й приток река 

Хърсовска в 

участъка от 

вливането на река 

Славова до 

вливането на река 

Хърсовска. 

добро състояние добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

43 TR28 11111 BG4ST500R047 

Река 

Благоевградска 

Бистрица от 

вливането на река 

Хърсовска до 

вливането й в 

река Струма. 

лошо състояние  СМВТ 
лошо 

състояние 

лош екологичен 

потенциал 

СМВТ - Достигане 

на добър 

екологичен 

потенциал 

*** ПСОВ -87520 

е.ж.-станцията е 

в едногодишния 
срок по 

наладване на 

съоръженията 

гр. 

Благоевград 

добър 

екологичен 

потенциал 

Поддържан
е 

проектните 

параметри 

на 

корекцията 

добър 

екологичен 

потенциал 

44 TR27 11110 BG4ST500R048 

Река Струма от 

вливането на река 

Благоевградска 

Бистрица до 

вливането на река 

Ощавска 

(Дяволска). 

умерено 

състояние 
добро състояние 

умерено 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние по  

нитритен азот, 

неразтворени 

вещества и EQR 0,7 

– 0,8 

1.ПСОВ - 10960 

е.ж.;           

2.ПСОВ - 2500 

е.ж. 

1.гр. 

Симитли 

/вкл. 

Квартал 

"Ораново"/;          

2. с. 
Крупник, 
общ. 

Симитли 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

45 TR28 11111 BG4ST500R049 

Река Четирка 

(Логодашка) с 

десния си приток 

река Лещанска от 

изворите до 

няма данни добро състояние 
умерено 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние по EQR 

0,7 – 0,8 

      

проучвател
ен 

мониторинг 

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 
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вливането й в 

река Струма. 

46 TR28 11111 BG4ST500R050 

Стара река от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

няма данни добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

47 TR31 20111 BG4ST500R051 

Река Градевска с 

десния си приток 

река Осеновска от 

изворите  до 

вливането им. 

няма данни добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

48 TR28 11111 BG4ST500R052 

Река Градевска от 

вливането на река 

Осеновска до 

вливането й в 

река Струма. 

умерено 

състояние 
добро състояние 

умерено 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние по 

фосфати , общ 

фосфор и EQR 0,7 – 

0,8 

        

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

49 TR28 11111 BG4ST500R053 

Река Сушичка от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

добро състояние добро състояние 
умерено 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние по EQR 

0,7 – 0,8 

        

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

50 TR28 11111 BG4ST500R054 

Река Брежанска от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

умерено 

състояние 
добро състояние 

лошо 

състояние 
лошо състояние 

достигане на добро 

състояние по 

нитритен азот, 

неразтворени в-ва, 

манган и EQR 0,7 – 

0,8 

        

лошо 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

51 TR28 11111 BG4ST500R055 

Река Лудата от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

добро състояние добро състояние 
умерено 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние по EQR 

0,7 – 0,8  

        

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

52 TR33 21111 BG4ST500R056 

Река Ощавска 

(Дяволска) от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

няма данни добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

53 TR27 11110 BG4ST500R057 

Река Струма от 

вливане на река 

Ощавска до 

вливането на река 

Белишка (Шашка) 

умерено 

състояние 
добро състояние 

добро 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние по 

нитритен азот и 

неразтворени 

вещества 

ПСОВ - 4628 е.ж. 

гр. Кресна 

/ПСОВ ще 

обсл. И с. 
Горна 

Брезница/ 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

54 TR34 30111 BG4ST500R058 

Река Влахинска от 

изворите до 

вливането на  

левия й приток 

река Синанишка. 

няма данни добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

55 TR31 20111 BG4ST500R059 

Река Влахинска от 

вливането на река 

Синанишка до 

вливането й в 

река Струма. 

добро състояние умерено състояние 
добро 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние 

поддържане на 

минимално 

допустимия отток 

след 

водохващанията 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток 

  

добро 

състояниедобро   

състояниеяние 

  
добро 

състояние 

56 TR28 11111 BG4ST500R060 

Река Брезнишка 

от изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

няма данни добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 
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57 TR25 11011 BG4ST500R061 

Река Врабча 

(Злинска) от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

няма данни добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

58 TR25 11011 BG4ST500R062 

Река Белишка 

(Шашка) от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

няма данни добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

59 TR18 1110 BG4ST500R063 

Река Струма от 

вливането на река 

Шашка до 

вливането на река 

Санданска 

Бистрица. 

няма данни СМВТ 
умерено 

състояние 

умерен екологичен 

потенциал 

СМВТ - Достигане 

на добър 

екологичен 

потенциал 

1. ПСОВ - 2400 

е.ж.; 2. ПСОВ - 

2650 е.ж. 

1. с. 
Струмяни 

/ПСОВ ще 

обсл. И с. 
Илиндинци/; 

2. с. 
Микрево, 

общ. 

Струмяни 

добър 

екологичен 

потенциал 

Поддържан
е 

проектните 

параметри 

на 

корекцията  

добър 

екологичен 

потенциал 

60 TR28 11111 BG4ST500R064 

Река Цапаревска 

от изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

няма данни умерено състояние 
умерено 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние 

поддържане на 

минимален 

екологичен отток 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток 

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

61 TR25 11011 BG4ST500R065 

Река Седелска от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

няма данни добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

62 TR28 11111 BG4ST500R066 

Река Лебница от 

българо-

македонската  

граница до 

вливането й в 

река Струма. 

добро състояние добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

63 TR34 30111 BG4ST500R067 

Река Санданска 

Бистрица от 

изворите до 

вливането на 

десния й приток 

река Бобов дол. 

добро състояние 
незадоволително 

състояние 

много добро 

състояние 

незадоволително 

състояние 

достигане на добро 

състояние 

поддържане на 

минимален 

екологичен отток 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток 

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

64 TR33 21111 BG4ST500R068 

Река Санданска 

Бистрица от 

вливането на река 

Бобов дол до 

вливането й в 

река Струма. 

лошо състояние  СМВТ 
лошо 

състояние 

лош екологичен 

потенциал 

СМВТ - Достигане 

на добър 

екологичен 

потенциал 

*** ПСОВ - гр. 

Сандански ще 

елиминира 

товарите в р. С. 

Бистрица 

гр. 

Сандански 

добър 

екологичен 

потенциал 

  

добър 

екологичен 

потенциал 

65 TR18 1110 BG4ST500R069 

Река Струма от 

вливането на река 

Санданска 

Бистрица до 

вливането на река 

Струмешница. 

умерено 

състояние 
 СМВТ 

добро 

състояние 

умерен екологичен 

потенциал 

СМВТ - Достигане 

на добър 

екологичен 

потенциал 

ПСОВ - 36000 

е.ж. 

гр. 

Сандански 

добър 

екологичен 

потенциал 

Поддържан
е 

проектните 

параметри 

на 

корекцията  

добър 

екологичен 

потенциал 

66 TR28 11111 BG4ST500R070 

Река Лешнишка 

(Бождовска) от 

изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

няма данни умерено състояние няма данни умерено състояние 
достигане на добро 

състояние 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток 

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 
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67 TR19 1111 BG4ST400R072 

Река 

Струмешница от 

българо-

македонската  

граница до 

вливането й в 

река Струма. 

лошо състояние умерено състояние 
незадоволителн

о състояние 
лошо състояние 

достигане на добро 

състояние 

1.ПСОВ -40000 

е.ж.; 2. ПСОВ - 

4100 е.ж.; 3. 

ПСОВ - 2600 е.ж.  

4. ПСОВ - 2190 

е.ж.и 5. ПСОВ - 

2000 е.ж. 

1. гр. 

Петрич; 2. 

с.Първомай, 

общ. 

Петрич; 3. с. 
Коларово, 

общ. Петрич  
4. с. 

Кърналово, 

общ. Петрич 
и 5. с. 

Кавракирово
, общ. 

Петрич 

умерено 

състояние 

администрати
вни мерки във 
връзка с 

трансгранично
то 

замърсяване 

на реката 

умерено 

състояние 

отлагане, 

отлагане за 

2021г. 

68 TR28 11111 BG4ST400R071 

Река Градешница 

от изворите до 

вливането й в 

река 

Струмешница. 

няма данни добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 

69 TR18 1110 BG4ST300R073 

Река Струма от 

вливането на река 

Струмешница до 

българо-гръцката 

граница. 

умерено 

състояние 
 СМВТ 

добро 

състояние 

умерен екологичен 

потенциал 

СМВТ - Достигане 

на добър 

екологичен 

потенциал 

*** 5 бр. ПСОВ в 
басейна на водно 

тяло с код 

BG4ST400R073 

ще подобрят 
физико-

химичното 

състояние на р. 

Струма в този 

участък 

  

добър 

екологичен 

потенциал 

 Поддържан
е 

проектните 

параметри 

на 

корекцията 

добър 

екологичен 

потенциал 

70 TR25 11011 BG4ST300R074 

Река Мелнишка 

от изворите до 

вливането й в 

река Струма. 

добро състояние добро състояние 
умерено 

състояние 
умерено състояние 

достигане на добро 

състояние по EQR 

0,7 – 0,8 

        

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

71 TR34 30111 BG4ST200R075 

Река Пиринска 

Бистрица от 

изворите до 

вливането на 

десния й приток  

Черешничка. 

добро състояние 
незадоволително 

състояние 

умерено 

състояние 

незадоволително 

състояние 

достигане на добро 

състояние 

поддържане на 

миничален 

екологичен отток 

след 

водохващанията и 

достигане на 

стойностите за  

добър екологичен 

потенциал EQR 0,7 

– 0,8 

административни 

мерки за:  

поддържане на 

мин. екологичен 

отток и 

преразглеждане 

на 

количествените 

параметри на 

издадените 

разрешителни за 

водовземане 

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

72 TR28 11111 BG4ST200R076 

Река Пиринска 

Бистрица с 

притоците си 

Черешничка и 

Калиманска, в 

участъка от 

вливането на река 

Черешничка до 

вливането й в 

река Струма. 

добро състояние добро състояние 
добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на 

добро състояние 
        

добро 

състояние 
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73 TR26 11101 BG4ST200R077 

Река Петровска от 

изворите до 

вливането й в 

река Пиринска 

Бистрица. 

добро 

състояние 

незадоволително 

състояние 

добро 

състояние 

незадоволително 

състояние 

достигане на добро 

състояние 

поддържане на 

миничален 

екологичен отток 

след 

водохващанията 

административни 

мерки за:  

поддържане на 

мин. екологичен 

отток и 

преразглеждане на 

количествените 

параметри на 

издадените 

разрешителни за 

водовземане 

  

                              

                  *** 

Доизграждане 

и/или 

реконструкция на 

канализация за 

отвеждане  на 

отпадъчни води в 

ПСОВ  

Мярката се прилага към всички водни тела за които е 

предвидено изграждането на ПСОВ или реконструкция, 
разширение и модернизация на съществуваща ПСОВ.  

 



План за управление на  
Западнобеломорски район за басейново управление                          Обща част        Раздел VII 
 

                 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 400
    

 

5.7.1. Необходими законодателни мерки: 
Продължаване на процеса на хармонизиране на българското законодателство с 

европейските директиви, като на този етап е наложително своевременното приемане на 
наредбите съгласно чл. 135 от Закона за водите за поддържане на количеството и необходимото 
качество на водите, а именно:  
 - утвърждаване на  методика за определяне на минимално допустим отток в реките от 
Министъра на околната среда и водите; 

- приемане на  наредба за ползването на повърхностните води от Министерския съвет; 
 - приемане на  наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване и на минералните води, от Министерския съвет; 
 - издаване на  наредба за условията и реда за ползване на водоснабдителни и канализационни 
системи; 
 - привеждане на действащите към настоящия момент наредби по чл. 135 от Закона за водите в 
съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.  

Съгласно чл. 136 от Закона за водите, Министърът на околната среда и водите, 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Министърът на здравеопазването 
издават инструкции за показателите, които определят най-добрите налични технологии за 
опазване на водите от дейностите, за които отговарят. 

Освен регламентираните от Закона за водите наредби за целите на управлението на 
водите е необходимо предприемане и на следните законодателни мерки: 
 - синхронизиране на законодателството по отношение на собствеността, функциите и 
задълженията на операторите на водоснабдителни съоръжения за питейно-битово 
водоснабдяване и канализации на  населените места; 

 - подобряване и синхронизиране законодателството по отношение функциите и задълженията 
на институциите и предприятията, които имат отношение към осигуряване защитата от 
вредното въздействие на водите, включително проводимостта на речните русла и техническата 
безопасност на хидротехническите съоръжения; 
 - утвърждаване на типови конструкции и изисквания  към съоръженията за осигуряване на 
минимален отток и рибните проходи на водохващанията за повърхностни води  от ИАРА, на 
основание Закона за рибарството и аквакултурите. 
 - утвърждаване на методики и инструкции за изчисляване на броя еквивалент жители и  
пресмятане на товарите  от замърсители от  Министъра на околната среда и водите. 

 
5.7.2. Необходими административни мерки: 

 - повишаване административния капацитет на БД и институциите, имащи отношение към 
водите; 
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 - сътрудничество с общините и областните администрации за подобряване управлението  на 
водите; 
 - въвеждане на забрана за изсичане при почистване на крайречна естествена растителност, 
която се явява природно местообитание по Приложение №1 от Закона за биологичното 
разнообразие; 
- Мерки за намаляване на негативното въздействие върху природните местообитания и 
видовете, предмет на опазване в конкретните защитени зони, както е посочено в Приложение 
VІІ.21.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1. Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД ИМЕ на 
ЗЗ

BG0000134 Чокльов
о блато BG4ST900L001 няма 

данни умерен не са предвидени 
мерки

За природни местообитания 3150 и
7230, които са предмет на опазване в
зоната да не се допускат дейности,
които имат негативно влияние върху
хидрологичния режим на водните тела и
които могат да влошат тяхното БПС. 

Да не се допускат дейности, които
имат негативно влияние върху
хидрологичния режим на водните тела
и които могат да влошат тяхното БПС.
Видове, уязвими на въздействия
жълтокоремна бумка, обикновена
блатна костенурка, голям гребенест
тритон,европейска горчивка, виюн 

BG4ST500R048 умерено
2 баластриери; 2 зауствания; 
7 водовземания за питейни 

нужди; 
значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R049 няма 
данни

9 водовземания за питейни 
нужди значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R050 добро 2 водовземания за питейни 
нужди във водосбора - извори; незначителен не са предвидени 

мерки

BG0000295 Долни 
Коритен BG4ST700R019 1 водовземане за 

риборазвъждане умерен не са предвидени 
мерки

В стандартния НАТУРА 2000 формуляр
на защитената зона, не са посочени като
предмет на опазване природни
местообитания, които да са свързани с
водните тела. 

Да не се допускат дейности, които
имат негативно влияние върху
хидрологичния режим на водните тела
и които могат да влошат тяхното
БПС.За видовете предмет на
опазване в ЗЗ- жълтокоремна бумка,
обикновена блатна костенурка,
шипобедрена и шипоопашата
костенурка, голям гребенест тритон;
ручеен рак, бисерна мида,
офиогомфус, европейска горчивка,
маришка мряна, обикновен щипок. 

BG4ST500R054 лошо 8 водовземания за питейни 
нужди значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R061 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R062 няма 
данни

1 водовземане за питейни 
нужди значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST300R074 умерено 2 водовземания за питейни 
нужди умерен не са предвидени 

мерки

Екологич
ен статус 
(по данни 
на БД)

Орановс
ки 
пролом - 
Лешко

BG0001022 

ЗЗ-Директива за 
хабитатите

Водно тяло (код)

Съществуващи 
натоварвания в Басейнова 

Дирекция 
Западнобеломорски район 
само за частта на ВТ, която 
е в ЗЗ (по данни на БД)

Кумулативен 
ефект на 

съществуващ
и 

въздействия 
в зоната по 
водни тела 

За природно местообитание 91Е0*,
което е предмет на опазване на зоната
да не се допускат дейности, които имат
негативно влияние върху хидрологичния
режим на водните тела и които могат да
влошат неговото БПС. Такива дейности
са изграждане на ВЕЦ, нови
баластриери или разширение на
съществуващите и др. 

Забрана за изграждане на ВЕЦ, нови
баластриери или разширение на
съществуващите; Същевременно да
се изградят рибни проходи;
Зарибяване с местни видове; да не се
допускат дейности, които имат
негативно влияние върху
хидрологичния режим и промяна на
физикохимичните параметри на
водните тела, които могат да и
влошат техните БПС. 

Предвидени 
мерки в ПУРБ в 
Западнобеломор
ски район за 
басейново 

управление само 
за частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Новопредложеви мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху видовете
включени в Приложение 2 на
Директива 92/43/ЕЕС

Новопредложени мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху местообитанията
включени в Приложение 1 на
Директива 92/43/ЕЕС

Съвместимост на 
мерките към целите 

за опазване на 
защитените зони по 
Директива 92/43/ЕЕС

1
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КОД ИМЕ на 
ЗЗ

Екологич
ен статус 
(по данни 
на БД)

ЗЗ-Директива за 
хабитатите

Водно тяло (код)

Съществуващи 
натоварвания в Басейнова 

Дирекция 
Западнобеломорски район 
само за частта на ВТ, която 
е в ЗЗ (по данни на БД)

Кумулативен 
ефект на 

съществуващ
и 

въздействия 
в зоната по 
водни тела 

Предвидени 
мерки в ПУРБ в 
Западнобеломор
ски район за 
басейново 

управление само 
за частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Новопредложеви мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху видовете
включени в Приложение 2 на
Директива 92/43/ЕЕС

Новопредложени мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху местообитанията
включени в Приложение 1 на
Директива 92/43/ЕЕС

Съвместимост на 
мерките към целите 

за опазване на 
защитените зони по 
Директива 92/43/ЕЕС

BG4ST500R056 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R091 няма 
данни

1 водовземане за питейни 
нужди умерен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R101 много 
добро незначителен не са предвидени 

мерки

BG4ME800R087 умерено 1 водохващания ВЕЦ значителен не са предвидени 
мерки

BG4ST200R075 умерено 1 водохващания ВЕЦ значителен не са предвидени 
мерки

BG4ST500R067 няма 
данни 8 водохващания ВЕЦ значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R059 добро умерен не са предвидени 
мерки

BG4ST500R058 няма 
данни значителен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R093 умерено 2 водовземания за питейни 
нужди; умерен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R104 много 
добро значителен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R094 много 
добро

2 водовземания за питейни 
нужди; незначителен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R099 много 
добро

1 водовземане за питейни 
нужди незначителен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R096 няма 
данни незначителен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R100 много 
добро незначителен не са предвидени 

мерки

BG4ME800R085 добро

9 водовземания за питейни 
нужди и 2 водовземания от 

повърхностни води за 
изкуствен сняг;

значителен
построяване 
на язовир - яз. 

Банско
не съвместими

BG4ME700L009 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST500L010 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ME900R007 добро
1 водовземане за питейни 
нужди; 1 СД Грънчар с 5 

водовземания 
незначителен не са предвидени 

мерки

BG4ME800R089 много 
добро

4 водовземания за питейни 
нужди; незначителен не са предвидени 

мерки

BG4ME900R079 добро
1 СД Грънчар с 5 

водовземания, 1 водовземане 
за питейни нужди; 

незначителен не са предвидени 
мерки

Дейностите в зоната са регламентирани
в заповедта за обявяване и в плана за
управление на националния парк Пирин.
При промени в съществуващите режими
трябва да се предвидят мерки за
подобряване на БПС на всички
местообитания, които са обект на
опазване на защитената зона Пирин,
като бъдат предвидени мерки за
редукция на сега съществуващите
влияния от ВЕЦ, водовземания и
всякакви други негативни промени в
хидрологичния режим на водните тела. 

Забрана за изграждане на ВЕЦ или
разширение на съществуващите;
Изграждане на рибни проходи и
байпаси на водните тела на местата
на фрагментация на водното тяло за
осигуряване на неговата
нанепрекъснатост като биокоридор;
Зарибяване с местни видове;
Дейностите в зоната са
регламентирани в заповедта за
обявяване и в плана за управление на
националния парк Пирин. При
промени в съществуващите режими
трябва да се предвидят мерки за
подобряване на БПС на всички
видове, които са обект на опазване на
защитената зона Пирин, като бъдат
предвидени мерки за редукция на сега
съществуващите влияния от ВЕЦ,
водовземания и всякакви други
негативни промени в хидрологичния
режим на водните тела. 

BG0000209 Пирин

2
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КОД ИМЕ на 
ЗЗ

Екологич
ен статус 
(по данни 
на БД)

ЗЗ-Директива за 
хабитатите

Водно тяло (код)

Съществуващи 
натоварвания в Басейнова 

Дирекция 
Западнобеломорски район 
само за частта на ВТ, която 
е в ЗЗ (по данни на БД)

Кумулативен 
ефект на 

съществуващ
и 

въздействия 
в зоната по 
водни тела 

Предвидени 
мерки в ПУРБ в 
Западнобеломор
ски район за 
басейново 

управление само 
за частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Новопредложеви мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху видовете
включени в Приложение 2 на
Директива 92/43/ЕЕС

Новопредложени мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху местообитанията
включени в Приложение 1 на
Директива 92/43/ЕЕС

Съвместимост на 
мерките към целите 

за опазване на 
защитените зони по 
Директива 92/43/ЕЕС

BG4ST600R038 много 
добро 2 водохващания ВЕЦ значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST600R037 много 
добро 1 водохващания ВЕЦ значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST600R031 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST600R033 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST600R032 незадово
лително

2 водовземания за питейни 
нужди; значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R045 много 
добро

3 ВЕЦ в проект и 3 ВЕЦ на 
питейния водопровод, 3 
водовземания за питейни 

нужди;

значителен не са предвидени 
мерки

BG4ME800R088 1 водохващания ВЕЦ умерен

BG4ST500R051 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ME900R081 много 
добро

СД Грънчар" за пълнене на яз. 
Белмекен; 1 заустване; 6 
водовземания за питейни 

нужди; 1 водохващания ВЕЦ;

умерен не са предвидени 
мерки

BG4ST600L007 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST600L004 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R041 добро 1 водохващания ВЕЦ, 2 МВЕЦ значителен
построяване 
на язовир - яз. 
Илийна река

не съвместими

BG4ST500R042 няма 
данни

13 водохващания ВЕЦ, 1 
МВЕЦ значителен не са предвидени 

мерки

BG4ME600L008 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST600L007 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

Дейностите в зоната са регламентирани
в заповедта за обявяване и в плана за
управление (все още неприет) на
природния парк Рилски манастир. При
промени в съществуващите режими и
при изготвянето на ПУ на природния
парк трябва да се предвидят мерки за
подобряване на БПС на всички
местообитания, които са обект на
опазване на защитената зона Рилски
манастир, като бъдат предвидени мерки
за редукция на сега същестуващите
негативни промени в хидрологичния
режим на водните тела. 

Забрана за изграждане на нови ВЕЦ
или разширяване на съществуващите;
Изграждане на рибни проходи и
байпаси на водните тела на местата
на фрагментация на водното тяло; За
видовете предмет на опазване в ЗЗ-
видра, жълтокоремна бумка,
обикновена блатна костенурка,
шипоопашата костенурка, южен
гребенест тритон, ручеен рак,
европейска горчивка -да не се
допускат дейности, които имат
негативно влияние върху
хидрологичния режим и промяна на
физикохимичните параметри на
водните тела, които могат да влошат
техните БПС. 

Дейностите в зоната са регламентирани
в заповедта за обявяване и в плана за
управление на националния парк Рила.
При промени в съществуващите режими
трябва да се предвидят мерки за
подобряване на БПС на всички
местообитания, които са обект на
опазване на защитената зона Рила, като
бъдат предвидени мерки за редукция на
сега съществуващите влияния от ВЕЦ,
водовземания и всякакви други
негативни промени в хидрологичния
режим на водните тела. 

Забрана за изграждане на нови ВЕЦ;
Изграждане на рибни проходи и
байпаси на водните тела на местата
на фрагментация на водното тяло за
осигуряване на неговата
нанепрекъснатост като биокоридор;
Зарибяване само с местни видове;
Забрана на риболова в местата с
установено наличие на популации на
Главоч (Cottus gobio).
 �

Рилски 
манасти
р

BG0000496 

РилаBG0000495
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Таблица 1. Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД ИМЕ на 
ЗЗ

Екологич
ен статус 
(по данни 
на БД)

ЗЗ-Директива за 
хабитатите

Водно тяло (код)

Съществуващи 
натоварвания в Басейнова 

Дирекция 
Западнобеломорски район 
само за частта на ВТ, която 
е в ЗЗ (по данни на БД)

Кумулативен 
ефект на 

съществуващ
и 

въздействия 
в зоната по 
водни тела 

Предвидени 
мерки в ПУРБ в 
Западнобеломор
ски район за 
басейново 

управление само 
за частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Новопредложеви мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху видовете
включени в Приложение 2 на
Директива 92/43/ЕЕС

Новопредложени мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху местообитанията
включени в Приложение 1 на
Директива 92/43/ЕЕС

Съвместимост на 
мерките към целите 

за опазване на 
защитените зони по 
Директива 92/43/ЕЕС

BG4ST700R029 няма 
данни

3 водовземания за питейни 
нужди - подземни води; незначителен не са предвидени 

мерки

BG4ST900R013 умерено умерен не са предвидени 
мерки

BG4ST900R012 няма 
данни незначителен не са предвидени 

мерки

BG4ST900R006 няма 
данни незначителен не са предвидени 

мерки

BG4ST900R009 няма 
данни незначителен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R054 лошо

1 водохващания ВЕЦ, 1 
МВЕЦ; 3 водовземания за 
питейни нужди от подземни 
води, извори на естествен 

водоизлив;

значителен не са предвидени 
мерки

BG4ST500R064 няма 
данни 1 водохващания ВЕЦ значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R061 няма 
данни

 2 водохващания ВЕЦ, 2 
МВЕЦ; 2 водовземания за 

питейни нужди във водосбора, 
подземни води (извори);

значителен не са предвидени 
мерки

BG4ST500R064 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R062 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R053 няма 
данни

1 водовземане за питейни 
нужди; умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R056 няма 
данни

 1 водовземане за питейни 
нужди; 8 водохващания ВЕЦ, 

6 МВЕЦ
значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R057 добро 1 водовземане за питейни 
нужди; 1 МВЕЦ значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R048 умерено

1 водохващания ВЕЦ, 1 
МВЕЦ; 2 баластриера по р. 
Струма; 10 водовземане за 

питейни нужди -
Симитли,Крупник, Черниче, 
Полена) - повърхностни и 

подземни ;

значителен не са предвидени 
мерки

В стандартния НАТУРА 2000 формуляр
на защитената зона, не са посочени,
като предмет на опазване природни
местообитания, които да са свързани с
водните тела. 

За видовете предмет на опазване в
ЗЗ- жълтокоремна бумка,
шипобедрена и шипоопашата
костенурка, голям гребенест тритон -
да не се допускат дейности, които
имат негативно влияние върху
хидрологичния режим на водните тела
и които могат да влошат тяхното БПС; 

За природни местообитания 92С0, 92А0,
91Е0*, 92D0, 6430, смекчаващите мерки
са редукцията на влиянието на
съществуващите баластриери и ВЕЦ
(както и премахването на част от тях),
недопускане на нови негативни
хидрологични промени (ВЕЦ,
отводнителни мероприятие,
баластриери) и мерки за поддържане на
местообитанията в БПС. 

Забрана за изграждане на ВЕЦ, нови
баластриери или разширение на
съществуващите. Изграждане на
рибни проходи и съоръжения за
провеждане минималното екологично
водно количество; Изграждане на
ПСОВ; За видовете предмет на
опазване в ЗЗ- видра, жълтокоремна
бумка, обикновена блатна костенурка,
голям гребенест тритон, иручеен рак,
бисерна мида, кордулегастер, распер,
европейска горчивка, маришка мряна,
обикновен щипок - да не се допускат
дейности, които имат негативно
влияние върху хидрологичния режим
и промяна на физикохимичните
параметри на водните тела, които
могат да влошат техните БПС.               

За природни местообитания 3150, 3260,
92А0 и 91Е0*, които са предмет на
опазване на зоната да не се допускат
дейности, които имат негативно влияние
върху хидрологичния режим на водните
тела и които могат да влошат тяхното
БПС, като изграждане на ВЕЦ,
баластриери и др. 

За видовете предмет на опазване в
ЗЗ- видра, жълтокоремна бумка,
обикновена блатна костенурка,
шипобедрена и шипоопашата
костенурка, голям гребенест тритон;
ручеен рак- да не се допускат
дейности, които имат негативно
влияние върху хидрологичния режим
на водните тела и които могат да
влошат тяхното БПС;  

Конявска 
планинаBG0000298 

Кресна - 
Илинден
ци

BG0000366 

ОстрицаBG0001375 
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Таблица 1. Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД ИМЕ на 
ЗЗ

Екологич
ен статус 
(по данни 
на БД)

ЗЗ-Директива за 
хабитатите

Водно тяло (код)

Съществуващи 
натоварвания в Басейнова 

Дирекция 
Западнобеломорски район 
само за частта на ВТ, която 
е в ЗЗ (по данни на БД)

Кумулативен 
ефект на 

съществуващ
и 

въздействия 
в зоната по 
водни тела 

Предвидени 
мерки в ПУРБ в 
Западнобеломор
ски район за 
басейново 

управление само 
за частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Новопредложеви мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху видовете
включени в Приложение 2 на
Директива 92/43/ЕЕС

Новопредложени мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху местообитанията
включени в Приложение 1 на
Директива 92/43/ЕЕС

Съвместимост на 
мерките към целите 

за опазване на 
защитените зони по 
Директива 92/43/ЕЕС

BG4ST500R050 добро  2 водовземания за питейни 
нужди във водосбора - извори; умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R059 добро 5 водохващания ВЕЦ, 4 МВЕЦ значителен не са предвидени 
мерки

BG4ST500R055 няма 
данни

1 водовземане за питейни 
нужди; заустване на води от 

уранови рудници
умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST700R018 добро незначителен не са предвидени 
мерки

BG4ST700R019 умерено

4 водовземания за питейни 
нужди; 1 водохващания ВЕЦ, 

1 МВЕЦ; 1 водовземане за 
риборазвъждане

значителен не са предвидени 
мерки

BG4ST700R020 умерено 1 водохващания ВЕЦ, 1 МВЕЦ значителен не са предвидени 
мерки

BG4ST900R001 много 
добро незначителен не са предвидени 

мерки

BG4ST900R002 няма 
данни

яз. Студена - 1 водовземане 
за питейни нужди;езерото е 

извън ЗЗ Витоша
незначителен не са предвидени 

мерки

BG0001017 Кървав 
камък BG4ST800R016 добро незначителен не са предвидени 

мерки

За природни местообитания 91Е0* и
6430 смекчаващите мерки са
недопускане на нови негативни
хидрологични промени (ВЕЦ,
отводнителни мероприятие) и мерки за
поддържане на местообитанията в БПС. 

За видовете предмет на опазване в
ЗЗ-видра, жълтокоремна бумка, голям
гребенест тритон, ручеен рак- да не се
допускат дейности, които имат
негативно влияние върху
хидрологичния режим на водните тела
и които могат да влошат тяхното БПС; 

За природно местообитание 91Е0*,
което е предмет на опазване на зоната
да не се допускат дейности, които имат
негативно влияние върху хидрологичния
режим на водните тела и които могат да
влошат неговото БПС. Такива дейности
са изграждане на ВЕЦ, нови
водовземания и др. 

Забрана за изграждане на ВЕЦ,
баластриери или разширение на
съществуващите. За видовете
предмет на опазване в ЗЗ- видра,
жълтокоремна бумка, обикновена
блатна костенурка, голям гребенест
тритон, ручеен рак, маришка мряна,
обикновен щипок- да не се допускат
дейности, които имат негативно
влияние върху хидрологичния режим
на водните тела и които могат да
влошат тяхното БПС;  

Дейностите в зоната са регламентирани
в заповедта за обявяване и в плана за
управление на природния парк Витоша.
При промени в съществуващите режими
и при изготвянето на ПУ на природния
парк трябва да се предвидят мерки за
подобряване на БПС на всички
местообитания, които са обект на
опазване на защитената зона Витоша,
като бъдат предвидени мерки за
редукция на сега същестуващите
негативни промени в хидрологичния
режим на водните тела. 

Дейностите в зоната са
регламентирани в заповедта за
обявяване и в плана за управление на
природния парк Витоша. При промени
в съществуващите режими и при
изготвянето на ПУ на природния парк
трябва да се предвидят мерки за
подобряване на БПС на всички
видове, които са обект на опазване в
ЗЗ Витоша, като бъдат предвидени
мерки за редукция на сега
същестуващите негативни промени в
хидрологичния режим на водните
тела. 

BG0000294 Кършале
во

BG0000113 Витоша
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Таблица 1. Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД ИМЕ на 
ЗЗ

Екологич
ен статус 
(по данни 
на БД)

ЗЗ-Директива за 
хабитатите

Водно тяло (код)

Съществуващи 
натоварвания в Басейнова 

Дирекция 
Западнобеломорски район 
само за частта на ВТ, която 
е в ЗЗ (по данни на БД)

Кумулативен 
ефект на 

съществуващ
и 

въздействия 
в зоната по 
водни тела 

Предвидени 
мерки в ПУРБ в 
Западнобеломор
ски район за 
басейново 

управление само 
за частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Новопредложеви мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху видовете
включени в Приложение 2 на
Директива 92/43/ЕЕС

Новопредложени мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху местообитанията
включени в Приложение 1 на
Директива 92/43/ЕЕС

Съвместимост на 
мерките към целите 

за опазване на 
защитените зони по 
Директива 92/43/ЕЕС

BG4ST800R016 добро 2 водовземания за питейни 
нужди; незначителен не са предвидени 

мерки

BG4ST700R019 умерено 1 заустване; умерен не са предвидени 
мерки

BG4ST900R012 добро 1 заустване; 2 водовземания 
за напояване умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST700R017 добро

2 зауствания; 6 водовземания 
за питейни нужди; Земенски 
пролом; 2 водовземания за 
напояване;1 водовземане за 

риборазвъждане

значителен

1 корекция на 
речно легло; 1 

бъдеща 
ГПСОВ; 

съвместими

BG4ST900R015 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST900R010 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST700R024 много 
добро умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST700R026 много 
добро

1 заустване; 1 водовземане за 
питейни нужди; незначителен не са предвидени 

мерки

BG4ST700R028 добро незначителен не са предвидени 
мерки

BG4ST700R025 добро

4 водохващания ВЕЦ, 3 
МВЕЦ; 1 заустване; 4 

водовземания за питейни 
нужди във водосбора;

значителен не са предвидени 
мерки

BG4ST700R023 незадово
лително

1 водохващания ВЕЦ, 1 
МВЕЦ; започнат е 

яз.Кюстендил - изградена е 
1/2 стена, 4 водовземания за 

питейни нужди;

значителен не са предвидени 
мерки

BG4ST700R027 добро 1 водовземане за 
риборазвъждане умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST700R022 1 водохващания ВЕЦ, 1 МВЕЦ значителен

BG4ST700R021 добро 1 заустване; умерен не са предвидени 
мерки

BG4ST700R020 умерено

1 водохващания ВЕЦ, 1 
МВЕЦ; 8 водовземания за 
питейни нужди; стари 
замърсявания от мина 

Осогово

значителен не са предвидени 
мерки

За природни местообитания 91Е0*,
92А0, 643, 3260 и 3150 смекчаващите
мерки са редукцията на влиянието на
съществуващите баластриери и ВЕЦ,
недопускане на нови такива и на нови
негативни хидрологични промени (ВЕЦ,
водохващания и др.) и мерки за
поддържане на местообитанията в БПС. 

Забрана за изграждане на ВЕЦ,
баластриери; Изграждане на ПСОВ;
За видовете предмет на опазване в
ЗЗ- видра, жълтокоремна бумка,
обикновена блатна костенурка, южен
гребенест тритон, ручеен рак,
маришка мряна, обикновен щипок,
европейска горчивка- да не се
допускат дейности, които имат
негативно влияние върху
хидрологичния режим на водните тела
и които могат да влошат тяхното БПС; 

За природни местообитания 91Е0*,
7140, 6430, смекчаващите мерки са
редукцията на влиянието на
съществуващите водохващания и ВЕЦ
(както и премахването на част от тях),
недопускане на нови негативни
хидрологични промени (ВЕЦ,
отводнителни мероприятие,
баластриери) във водните тела и мерки
за поддържане на местообитанията в
БПС. 

Забрана за изграждане на ВЕЦ или
разширение на съществуващите ,
баластриери и др. Изграждане на
рибни проходи и съоръжения за
провеждане минималното екологично
водно количество. За видовете
предмет на опазване в ЗЗ- видра,
жълтокоремна бумка, обикновена
блатна костенурка,голям гребенест
тритон; ручеен рак, европейска
горчивка, маришка мряна - да не се
допускат дейности, които имат
негативно влияние върху
хидрологичния режим и промяна на
физикохимичните параметри на
водните тела, които могат да влошат
техните БПС. 

BG0001011 
Осоговск
а 
планина

BG0001012 Земен
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Таблица 1. Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД ИМЕ на 
ЗЗ

Екологич
ен статус 
(по данни 
на БД)

ЗЗ-Директива за 
хабитатите

Водно тяло (код)

Съществуващи 
натоварвания в Басейнова 

Дирекция 
Западнобеломорски район 
само за частта на ВТ, която 
е в ЗЗ (по данни на БД)

Кумулативен 
ефект на 

съществуващ
и 

въздействия 
в зоната по 
водни тела 

Предвидени 
мерки в ПУРБ в 
Западнобеломор
ски район за 
басейново 

управление само 
за частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Новопредложеви мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху видовете
включени в Приложение 2 на
Директива 92/43/ЕЕС

Новопредложени мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху местообитанията
включени в Приложение 1 на
Директива 92/43/ЕЕС

Съвместимост на 
мерките към целите 

за опазване на 
защитените зони по 
Директива 92/43/ЕЕС

BG4ST500R030 умерено 1 водохващания ВЕЦ, 1 
МВЕЦ;  1 баластриера значителен не са предвидени 

мерки
BG4ST500R048 1 заустване умерен
BG4ST500R060 1 заустване умерен
BG4ST500R062 3 заустване умерен
BG4ST500R063 1 заустване умерен
BG4ST500R069 3 заустване умерен

BG4ST700R029 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST700R028 добро 1 заустване; 2 водовземания 
за питейни нужди; умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R040 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST700R021 добро незначителен 1 корекция на 
речно легло; съвместими

BG4ME600R106 добро

2 водохващания ВЕЦ, 3 
МВЕЦ; деривация Вищерица-
Канина  за пълнене на яз. 
Доспат; 2 водовземания за 

риборазвъждане

значителен не са предвидени 
мерки

BG4ME700R098 няма 
данни

1 водохващания ВЕЦ; 2 
водовземания за питейни 

нужди;
значителен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R102 лошо  1 заустване и 1 питейно 
водовземане значителен не са предвидени 

мерки

BG4ME500R110 няма 
данни

1 водовземане за питейни 
нужди; умерен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R095 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4DO900R116 добро незначителен 1 бъдеща 
ГПСОВ; съвместими

BG4DO135R118 незадово
лително

5 водохващания ВЕЦ, 5 
МВЕЦ; 6 водовземане за 
питейни нужди; силно 
нарушен отток след яз. 
Доспат; 1 заустване

значителен
2 бъдещи 

ГПСОВ на гр. 
Доспат 

съвместими

BG4DO135R121 добро

 2 водовземания за питейни 
нужди;(събирателна 

деривация за прехвърляне на 
води СД "Осинска"

значителен не са предвидени 
мерки

BG4DO600R120 добро 2 водовземания за питейни 
нужди; умерен не са предвидени 

мерки

BG4DO600R122 умерено 1 заустване; незначителен 1 бъдеща 
ГПСОВ; съвместими

За природни местообитания 91Е0*,
92А0, 6430, 3260 и 3270 смекчаващите
мерки са редукцията на влиянието на
съществуващите баластриери и ВЕЦ,
недопускане на нови такива и на нови
негативни хидрологични промени (ВЕЦ,
отводнителни мероприятие) и мерки за
поддържане на местообитанията в БПС. 

Забрана за изграждане на ВЕЦ, нови
баластриери или разширение на
съществуващите и др. Изграждане
на рибни проходи и съоръжения за
провеждане минималното екологично
водно количество.За видовете
предмет на опазване в ЗЗ- видра,
жълтокоремна бумка, обикновена
блатна костенурка, южен гребенест
тритон, ручеен рак, маришка мряна,
обикновен щипок, европейска
горчивка - да не се допускат дейности,
имащи негативно влияние върху
хидрологичния режим и свързани с
промяна във физикохимичните
параметри на водните тела, които
могат да влошат техните БПС.  

За природни местообитания 91Е0*,
92А0, 91D0*, 92C0, 7140, 6430 и 6510
смекчаващите мерки са редукцията на
влиянието на съществуващите ВЕЦ
(вкл. и премахването на някои от
съществуващите), недопускане на нови
такива, както и всякакви нови негативни
промени във водните тела и
осъществяването на мерки по
поддържане на местообитанието в БПС.

Забрана за изграждане на ВЕЦ, нови
баластриери или разширение на
съществуващите. Изграждане на
рибни проходи и съоръжения за
провеждане минималното екологично
водно количество; Изграждане на
ПСОВ; За видовете предмет на
опазване в ЗЗ- видра, жълтокоремна
бумка, обикновена блатна костенурка,
южен гребенест тритон, ручеен рак,
маришка мряна, европейска горчивка -
да не се допускат дейности, които
имат негативно влияние върху
хидрологичния режим и промяна на
физикохимичните параметри на
водните тела, които могат да влошат
техните БПС. 

Родопи - 
ЗападниBG0001030 

BG0001013 Скрино
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Таблица 1. Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД ИМЕ на 
ЗЗ

Екологич
ен статус 
(по данни 
на БД)

ЗЗ-Директива за 
хабитатите

Водно тяло (код)

Съществуващи 
натоварвания в Басейнова 

Дирекция 
Западнобеломорски район 
само за частта на ВТ, която 
е в ЗЗ (по данни на БД)

Кумулативен 
ефект на 

съществуващ
и 

въздействия 
в зоната по 
водни тела 

Предвидени 
мерки в ПУРБ в 
Западнобеломор
ски район за 
басейново 

управление само 
за частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Новопредложеви мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху видовете
включени в Приложение 2 на
Директива 92/43/ЕЕС

Новопредложени мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху местообитанията
включени в Приложение 1 на
Директива 92/43/ЕЕС

Съвместимост на 
мерките към целите 

за опазване на 
защитените зони по 
Директива 92/43/ЕЕС

BG4ME200R115 умерено

2 водохващания ВЕЦ, 3 
МВЕЦ; 1 водовз за питейни 

нужди; събирателна 
деривация за прехвърляне на 

води СД сатовчанска 
бистрица

значителен 3 бъдещи 
ГПСОВ; съвместими

BG4ME200R114 много 
добро

1 водовземане за питейни 
нужди; незначителен не са предвидени 

мерки

BG4DO900R116 умерено 1 заустване умерен не са предвидени 
мерки

 BG4DO900R117 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4DO600R119 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG0000167 Беласиц
а BG4ST400R072 няма 

данни

10 водовземания за питейни 
нужди; 4 водохващания 

МВЕЦ, 1 МВЕЦ; 2 заустване
значителен не са предвидени 

мерки

За природни местообитания 92С0 и
91Е0*, които са предмет на опазване на
зоната да не се допускат дейности,
които имат негативно влияние върху
хидрологичния режим на водните тела и
които могат да влошат тяхното БПС,
като изграждане на нови ВЕЦ (вкл. и
редукция на влиянието на
същестуващите), нови водохващания и
др. 

Забрана за изграждане на ВЕЦ;
Изграждане на съоръжения за
провеждане минималното екологично
водно количество; За видовете
предмет на опазване в ЗЗ-
жълтокоремна бумка, обикновена
блатна костенурка, ручеен рак,
бисерна мида - да не се допускат
дейности, които имат негативно
влияние върху хидрологичния режим
и промяна на физикохимичните
параметри на водните тела, които
могат да влошат техните БПС. 
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Таблица 1. Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД ИМЕ на 
ЗЗ

Екологич
ен статус 
(по данни 
на БД)

ЗЗ-Директива за 
хабитатите

Водно тяло (код)

Съществуващи 
натоварвания в Басейнова 

Дирекция 
Западнобеломорски район 
само за частта на ВТ, която 
е в ЗЗ (по данни на БД)

Кумулативен 
ефект на 

съществуващ
и 

въздействия 
в зоната по 
водни тела 

Предвидени 
мерки в ПУРБ в 
Западнобеломор
ски район за 
басейново 

управление само 
за частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Новопредложеви мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху видовете
включени в Приложение 2 на
Директива 92/43/ЕЕС

Новопредложени мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху местообитанията
включени в Приложение 1 на
Директива 92/43/ЕЕС

Съвместимост на 
мерките към целите 

за опазване на 
защитените зони по 
Директива 92/43/ЕЕС

BG4ST500R065 няма 
данни

1 водовземане за питейни 
нужди; значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST400R071 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R066 добро
 2 водовземания за питейни 
нужди; 2 водохващания ВЕЦ, 

2 МВЕЦ
значителен

построяване 
на язовир - яз. 
Никудин - не е 

започнат

не съвместими

BG4ME100R113 добро

1 заустване; 2 водовземания 
за питейни нужди; 4 

водохващания ВЕЦ, 4 МВЕЦ; 
3 баластриери

значителен 3 бъдещи 
ГПСОВ; съвместими

BG4ME500R107 добро 2 водовземания за питейни 
нужди; значителен не са предвидени 

мерки

BG4ME400R112 умерено попада и в ЗЗ Места….. значителен не са предвидени 
мерки

BG4ME200R115 умерено

1 водовземане за питейни 
нужди; 1 водохващания ВЕЦ, 

1 МВЕЦ (събирателна 
деривация за прехвърляне на 

води СД Сатовчанска 
Бистрица)

значителен 2 бъдещи 
ГПСОВ; съвместими

За природни местообитания 91Е0*,
92С0, 6430, 6510 смекчаващите мерки
са редукцията на влиянието на
съществуващите негативни въздействия
върху водните тела и недопускане на
нови негативни хидрологични промени
(ВЕЦ, водохващания, наводняване на
местообитания - обект на опазване на
зоната) и мерки за поддържане на
местообитанията в БПС. 

Забрана за изграждане на ВЕЦ, нови
баластриери или разширение на
съществуващите в ЗЗ. Изграждане
на рибни проходи и съоръжения за
провеждане минималното екологично
водно количество; Изграждане на
ПСОВ; За видовете предмет на
опазване в ЗЗ- видра, жълтокоремна
бумка, обикновена блатна костенурка,
южен гребенест тритон, маришка
мряна, европейска горчивка, ручеен
рак, бисерна мида, офиогомфус,
маришка мряна, европейска горчивка -
да не се допускат дейности, които
имат негативно влияние върху
хидрологичния режим и промяна на
физикохимичните параметри на
водните тела, които могат да влошат
техните БПС; да се предприемат
мерки за опазване на естествената
речна система на планината.  

За природни местообитания 91Е0* и
92А0 смекчаващите мерки са
редукцията на влиянието на
съществуващите ВЕЦ и баластриери
(вкл. и премахването на някои от
съществуващите), недопускане на нови
такива, както и всякакви нови негативни
промени във водните тела и
осъществяването на мерки по
поддържане на местообитанието в БПС.

Забрана за изграждане на ВЕЦ, нови
баластриери или разширение на
съществуващите в ЗЗ. Изграждане
на рибни проходи и съоръжения за
провеждане минималното екологично
водно количество; За видовете
предмет на опазване в ЗЗ- видра,
жълтокоремна бумка, обикновена
блатна костенурка, южен гребенест
тритон, ручеен рак, маришка мряна,
европейска горчивка - да не се
допускат дейности, които имат
негативно влияние върху
хидрологичния режим и промяна на
физикохимичните параметри на
водните тела, които могат да влошат
техните БПС. 

BG0000224 

Огражде
н - 
Малеше
во

Долна 
МестаBG0000220 

9



Таблица 1. Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД ИМЕ на 
ЗЗ

Екологич
ен статус 
(по данни 
на БД)

ЗЗ-Директива за 
хабитатите

Водно тяло (код)

Съществуващи 
натоварвания в Басейнова 

Дирекция 
Западнобеломорски район 
само за частта на ВТ, която 
е в ЗЗ (по данни на БД)

Кумулативен 
ефект на 

съществуващ
и 

въздействия 
в зоната по 
водни тела 

Предвидени 
мерки в ПУРБ в 
Западнобеломор
ски район за 
басейново 

управление само 
за частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Новопредложеви мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху видовете
включени в Приложение 2 на
Директива 92/43/ЕЕС

Новопредложени мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху местообитанията
включени в Приложение 1 на
Директива 92/43/ЕЕС

Съвместимост на 
мерките към целите 

за опазване на 
защитените зони по 
Директива 92/43/ЕЕС

BG4ST500R069 добро
2 баластриери; 5 зауствания; 

1 водовземане за питейни 
нужди; 

значителен

1 корекция на 
речно легло; 

ПСОВ 
Сандански

съвместими

BG4ST400R071 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST300R074 умерено
1 баластриера в устието 
преди вливане в Струма; 1 

баластриера
умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST400R072 незадово
лително

10 водовземания за питейни 
нужди; 1 водовземане за 

напояване:1 водовземане за 
риборазвъждане

значителен не са предвидени 
мерки

BG4ST500R070 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ST300R073 добро
1 заустване; 10 водовземания 

за питейни нужди;  5 
баластриери

значителен
6 прагове; 1 
корекция на 
речно легло; 

съвместими

BG4ME900R080 умерено 1 МВЕЦ умерен не са предвидени 
мерки

BG4ME800R084 умерено незначителен 1 бъдеща 
ГПСОВ; съвместими

BG4ME700R091 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R092 лошо значителен не са предвидени 
мерки

BG4ME700R101 много 
добро значителен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R090 добро 8 водохващания ВЕЦ, 8 
МВЕЦ;  1 заустване; значителен

построяване 
на язовир - яз. 

Места
несъвместими

BG4ME700R098 няма 
данни

2 водохващания ВЕЦ, 2 
МВЕЦ;  2 водовземания за 

питейни нужди;
умерен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R102 лошо
1 водовземане за питейни 
нужди - каптажи (подземни 

води); 
умерен 1 бъдеща 

ГПСОВ; съвместими

BG4ME700R103 добро
4 баластриери; 1 заустване; 2 
водовземания за питейни 

нужди;
незначителен

1 праг; 1 
корекция на 
речно легло; 

съвместими

BG4ME700R095 няма 
данни 1 МВЕЦ значителен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R105 умерено 1 водохващания ВЕЦ, 2 МВЕЦ значителен 1 бъдеща 
ГПСОВ; съвместими

BG4ME200R115 1 заустване умерен
BG4ME100R113 1 заустване умерен

За природни местообитания 91Е0*,
92А0, 6420, 92С0, 92D0 смекчаващите
мерки са редукцията на влиянието на
съществуващите ВЕЦ и баластриери
(вкл. и премахването на някои от
съществуващите), недопускане на нови
такива, както и всякакви нови негативни
промени във водните тела и
осъществяването на мерки по
поддържане на местообитанието в БПС.

Забрана за изграждане на ВЕЦ, нови
баластриери или разширение на
съществуващите в ЗЗ. Изграждане
на рибни проходи и съоръжения за
провеждане минималното екологично
водно количество; Изграждане на
ПСОВ; За видовете предмет на
опазване в ЗЗ- видра, жълтокоремна
бумка, иобикновена блатна
костенурка, южна блатна костенурка,
южен гребенест тритон, ручеен рак,
бисерна мида, офиогомфус, маришка
мряна, обикновен щипок, распер,
европейска горчивка - да не се
допускат дейности, които имат
негативно влияние върху
хидрологичния режим и промяна на
физикохимичните параметри на
водните тела, които могат да влошат
техните БПС. 

За природни местообитания 91Е0*, 3260
и 6430 смекчаващите мерки са
редукцията на влиянието на
съществуващите ВЕЦ, водохващания и
баластриери (вкл. и премахването на
някои от съществуващите), недопускане
на нови такива, както и всякакви нови
негативни промени във водните тела и
осъществяването на мерки по
поддържане на местообитанието в БПС.

Забрана за изграждане на ВЕЦ, нови
баластриери или разширение на
съществуващите в ЗЗ. Изграждане
на рибни проходи и съоръжения за
провеждане минималното екологично
водно количество; За видовете
предмет на опазване в ЗЗ-
жълтокоремна бумка, обикновена
блатна костенурка, голям гребенест
тритон, маришка мряна, европейска
горчивка, ручеен рак- да не се
допускат дейности, които имат
негативно влияние върху
хидрологичния режим и промяна на
физикохимичните параметри на
водните тела, които могат да влошат
техните БПС. Такава дейност е
предложеното като мярка построяване
на язовир.

Река 
МестаBG0001021 

BG0001023 
Рупите - 
Струмеш
ница
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Таблица 1. Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД ИМЕ на 
ЗЗ

Екологич
ен статус 
(по данни 
на БД)

ЗЗ-Директива за 
хабитатите

Водно тяло (код)

Съществуващи 
натоварвания в Басейнова 

Дирекция 
Западнобеломорски район 
само за частта на ВТ, която 
е в ЗЗ (по данни на БД)

Кумулативен 
ефект на 

съществуващ
и 

въздействия 
в зоната по 
водни тела 

Предвидени 
мерки в ПУРБ в 
Западнобеломор
ски район за 
басейново 

управление само 
за частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Новопредложеви мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху видовете
включени в Приложение 2 на
Директива 92/43/ЕЕС

Новопредложени мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху местообитанията
включени в Приложение 1 на
Директива 92/43/ЕЕС

Съвместимост на 
мерките към целите 

за опазване на 
защитените зони по 
Директива 92/43/ЕЕС

BG4ME700R093 умерено незначителен 1 бъдеща 
ГПСОВ; съвместими

BG4ME700R097 добро
4 водохващания ВЕЦ, 3 
МВЕЦ; 2 водовземания за 

питейни нужди;
значителен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R104 много 
добро

3 МВЕЦ; 4 водовземания за 
питейни нужди; значителен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R094 много 
добро умерен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R099 много 
добро 2 водохващания ВЕЦ, 2 МВЕЦ значителен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R096 няма 
данни

1 водовземане за питейни 
нужди; умерен не са предвидени 

мерки

BG4ME700R100 много 
добро значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST200R077 добро

1 водохващания ВЕЦ; 1 
водовземане за питейни 
нужди; 1 водовземане за 

риборазвъждане 

значителен не са предвидени 
мерки

BG4ST300R074 умерено

3 водохващания ВЕЦ, 4 
МВЕЦ; 1 баластриера, 2 

зауствания; и ЗЗ Мелнишки 
пирамиди

значителен не са предвидени 
мерки

BG4ST200R076 умерено
5 водохващания ВЕЦ, 7 
МВЕЦ; 4 водовземания за 

питейни нужди;
значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R070 няма 
данни

включена в СД Санданска 
Бистрица - водохващане умерен не са предвидени 

мерки

BG4ME500R111 добро незначителен не са предвидени 
мерки

BG4ME400R112 умерено

1 водохващания ВЕЦ, 1 
МВЕЦ; 1 баластриера; 1 

заустване; 1 водовземане за 
питейни нужди; 2 
водовземания за 
риборазвъждане

значителен не са предвидени 
мерки

BG4ME500R109 2 водохващания ВЕЦ, 1 МВЕЦ значителен

BG4ME500R108 много 
добро

1 водохващания ВЕЦ; 4 
водовземания за питейни 

нужди; 1 заустване
значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST200R075 умерено
10 водохващания ВЕЦ, 4 
МВЕЦ; 1 водовземане за 

риборазвъждане 
значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST500R067 няма 
данни  СД Санданска Бистрца значителен не са предвидени 

мерки

За природни местообитания 6420, 6510,
7140, 7220*, 7230, 92С0, 91Е0*,
смекчаващите мерки са редукцията на
влиянието на съществуващите
баластриери и ВЕЦ (както и
премахването на част от тях),
недопускане на нови негативни
хидрологични промени (ВЕЦ,
баластриери, водохващания и др. ) и
мерки за поддържане на
местообитанията в БПС. 

Забрана за изграждане на ВЕЦ, нови
баластриери или разширение на
съществуващите в ЗЗ. Изграждане
на рибни проходи и съоръжения за
провеждане минималното екологично
водно количество; За видовете
предмет на опазване в ЗЗ- видра,
жълтокоремна бумка, обикновена
блатна костенурка, голям гребенест
тритон; италиански гребенест тритон,
ручеен рак, бисерна мида,
офиогомфус, кордулегастер, маришка
мряна - да не се допускат дейности,
които имат негативно влияние върху
хидрологичния режим и промяна на
физикохимичните параметри на
водните тела, които могат да влошат
техните БПС. 

BG0001028 Среден 
Пирин - 
Алиботу
ш
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Таблица 1. Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД ИМЕ на 
ЗЗ

Екологич
ен статус 
(по данни 
на БД)

ЗЗ-Директива за 
хабитатите

Водно тяло (код)

Съществуващи 
натоварвания в Басейнова 

Дирекция 
Западнобеломорски район 
само за частта на ВТ, която 
е в ЗЗ (по данни на БД)

Кумулативен 
ефект на 

съществуващ
и 

въздействия 
в зоната по 
водни тела 

Предвидени 
мерки в ПУРБ в 
Западнобеломор
ски район за 
басейново 

управление само 
за частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Новопредложеви мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху видовете
включени в Приложение 2 на
Директива 92/43/ЕЕС

Новопредложени мерки за
намаляване на негативното
въздействие върху местообитанията
включени в Приложение 1 на
Директива 92/43/ЕЕС

Съвместимост на 
мерките към целите 

за опазване на 
защитените зони по 
Директива 92/43/ЕЕС

BG4ST200R076 1 заустване; 3 водовземания 
за питейни нужди умерено

BG4ST600R034 незадово
лително значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST600R035 незадово
лително значителен не са предвидени 

мерки

BG4ST900R007 добро незначителен не са предвидени 
мерки

BG0000625 Изворо BG4ME800R084 умерено умерен не са предвидени 
мерки

За природно местообитание 91Е0* и за
вида растение Ligularia sibirica , които са
предмет на опазване на зоната да не се
допускат дейности, които имат
негативно влияние върху хидрологичния
режим на водните тела и които могат да
влошат техните БПС. Такива дейности
са изграждане на ВЕЦ, водохващания,
зауствания и др. 

В стандартния НАТУРА 2000
формуляр не са посочени видове
предмет на опазване в защитената
зона, които да са свързани с водните
тела. 

BG0000626 Круше BG4ME800R087 няма 
данни умерен не са предвидени 

мерки

За природни местообитания 91Е0*,
7230, 7220* смекчаващите мерки са
недопускане на всякакви нови негативни
промени във водните тела и
осъществяването на мерки по
поддържане на местообитанието в БПС.

В стандартния НАТУРА 2000
формуляр не са посочени видове
предмет на опазване в защитената
зона, които да са свързани с водните
тела. 

За природно местообитание 91Е0*,
което е предмет на опазване на зоната
и да не се допускат дейности, които
имат негативно влияние върху
хидрологичния режим на водните тела и
които могат да влошат неговото БПС.
Такива дейности са изграждане на ВЕЦ
и др. 

За видовете предмет на опазване в
ЗЗ - жълтокоремна бумка, обикновена
блатна костенурка, голям гребенест
тритон, ручеен рак, балканска
кротушка - да не се допускат
дейности, които имат негативно
влияние върху хидрологичния режим
на водните тела и които могат да
влошат тяхното БПС.

BG0000308 Верила
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Таблица 2. Защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на птиците в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД

ИМЕ

BG4ST200R077 добро
BG4ST200R076 добро

BG4ME400R112 умерено
1 баластриера; 2 водохващания за 
ВЕЦ; 1 водовземане за питейни 

нужди; 2 зауствания; 

BG4ST300R074 умерено 4 МВЕЦ; 4 водохващания за ВЕЦ; 2 
зауствания

BG4ST200R075 умерено

BG4ST200R076 умерено 1 заустване; 3 водовземания за 
питейни нужди;

BG4ST500R069 добро 3 баластриери, 3 зауствания; Ограничаване строителството на
МВЕЦ

BG4ST300R074 умерено Строг контрол върху избиване на
рибоядните птици в рибарниците

BG4ST400R072 няма 
данни

недопускане изсичане на крайречни
гори

BG4ST500R066 добро премахване на незаконните
сметища.

BG4ST200R076 добро 1 заустване;

BG4ST500R070 няма 
данни

BG4ST300R073 добро 1 заустване; 10 водовземания за 
питейни нужди;  5 баластриери

BG4ST500R063 умерено

BG4ST500R068 лошо

8 корекции на прагове; 1 
корекция на речно 
легло; 1 бъдеща 

ГПСОВ;  

Адекватна при 
правилно 
изпълнение

Дейностите да са извън
размножителния сезон

BG4ME100R113 добро

BG4ME700R101 много 
добро

BG4ME700R090 добро

BG4ME600R106 добро

BG4ME700R098 няма 
данни

BG4ME700R102
лошо, 

пресъхва
ща

1 водовземане за питейни нужди - 
каптажи (подземни води); 1 бъдеща ГПСОВ; 

Адекватна при 
правилно 
изпълнение

Прецизен избор на
местоположение и инфраструктура

BG4ME700R103 добро 2 зауствания;

BG4ME500R107 добро 6 зауствания;

BG4ME500R110 няма 
данни

BG4ME500R111 добро 1 заустване;

За всички ЗЗ където няма
предвидени мерки в ПУРБ,
състоянието към момента е
индивидуално и зависи от
съществуващите натоварвания.
Задължително е спазването на
забранителните режими и
ограничаването на МВЕЦ и
баластриери.

2 BG0002072

Мелнишк
и 

пирамид
и

Места

BG0002098

Славянк
аBG00020781

Рупите3

4 BG0002076

Предвидени мерки в 
ПУРБ в 

Западнобеломорски 
район за басейново 
управление само за 

частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Адекватност на 
мярката

Кумулативно 
въздействие на 
съществуващи 

въздействия в зоната по 
водно тяло 

Новопредвидени смекчаващи
мерки за намаляване на
въздействието върху видове -
предмет на опазване в зоните,
които са свързани с конкретните
водни тела  

ЗЗ-Директива за птиците
Екологиче
н статус 
(по данни 
на БД)

Водно тяло (код)

Съществуващи натоварвания в
Басейнова Дирекция
Западнобеломорски район само за
частта на ВТ, която е в ЗЗ

1



Таблица 2. Защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на птиците в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД

ИМЕ

Предвидени мерки в 
ПУРБ в 

Западнобеломорски 
район за басейново 
управление само за 

частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Адекватност на 
мярката

Кумулативно 
въздействие на 
съществуващи 

въздействия в зоната по 
водно тяло 

Новопредвидени смекчаващи
мерки за намаляване на
въздействието върху видове -
предмет на опазване в зоните,
които са свързани с конкретните
водни тела  

ЗЗ-Директива за птиците
Екологиче
н статус 
(по данни 
на БД)

Водно тяло (код)

Съществуващи натоварвания в
Басейнова Дирекция
Западнобеломорски район само за
частта на ВТ, която е в ЗЗ

BG4ME400R112 умерено 1 заустване;

BG4ME700R105 умерено 4 зауствания;

BG4ME500R109 лошо 2 зауствания;

BG4ME200R115 умерено

BG4ME700R097 добро

BG4ME700R099 много 
добро

BG4ME700R100 много 
добро

общо за ЗЗ - 17 баластриери; 4 
МВЕЦ; 7 водохващания за ВЕЦ; 7 
водовземания за питейни нужди; 21 

зауствания;

общо за ЗЗ - 6 корекции 
на прагове; 1 корекция 

на речно легло; 9 
бъдещи ГПСОВ; 

Адекватна при 
правилно 
изпълнение

Дейностите да са извън
размножителния сезон

5

BG0002113
Триград - 
Мурсали

ца
1 водовземане за питейни нужди; 

BG4ST500R064 няма 

BG4ST500R060 няма 
данни 1 заустване;

BG4ST500R061 няма 
данни 1 заустване;

BG4ST500R065 няма 
данни

BG4ST500R062 няма 
данни

BG4ST500R056 няма 
данни

BG4ST500R063 умерено
BG4ST500R057 добро 3 зауствания;
BG4ST500R048 умерено
BG4ST500R059 добро

BG4ST500R055 няма 
данни

общо за ЗЗ - 3 баластриери; 8 МВЕЦ; 
5 водохващания за ВЕЦ;10 

водовземания за питейни нужди; 6 
зауствания;

1 корекция на речно 
легло; 1 бъдеща 

ГПСОВ; 

Адекватна при 
правилно 
изпълнение

Дейностите да са извън
размножителния сезон

7

BG0002099

Кочерин
ово - в 

Заповедт
а на ЗЗ - 
забрана 
за ВЕЦ

BG4ST500R043 умерено 

2 (5) МВЕЦ (в проект); 5 
водохващания за ВЕЦ; 2 

водовземания за питейни нужди; 1 
заустване;

Зоната е обявена със заповед на
министъра на околната среда и
водите (ДВ 97/11.11.2008г.), като са
забранени дейности свързани с
изграждане на нови ВЕЦ и
изземване на инертни материали от 
речните корита. 
Предвидените мерки, като цяло ще
окажат положителен ефект върху
местобитанията и популациите на
видовете

6 BG0002003

Кресна - 
Заповедт

а 
забраняв

а 
изгражда
не на 
ВЕЦ

2



Таблица 2. Защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на птиците в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД

ИМЕ

Предвидени мерки в 
ПУРБ в 

Западнобеломорски 
район за басейново 
управление само за 

частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Адекватност на 
мярката

Кумулативно 
въздействие на 
съществуващи 

въздействия в зоната по 
водно тяло 

Новопредвидени смекчаващи
мерки за намаляване на
въздействието върху видове -
предмет на опазване в зоните,
които са свързани с конкретните
водни тела  

ЗЗ-Директива за птиците
Екологиче
н статус 
(по данни 
на БД)

Водно тяло (код)

Съществуващи натоварвания в
Басейнова Дирекция
Западнобеломорски район само за
частта на ВТ, която е в ЗЗ

BG4ST500R030 умерено
BG4ST700R028 добро

BG4ST500R040 няма 
данни умерен

BG4ST500R043 умерено 1 водовземане за питейни нужди; 1 корекция на речно 
легло;

Адекватна при 
правилно 
изпълнение

9 BG0002108 Скрино BG4ST700R028 добро
BG4ST700R024 много 
BG4ST700R025 добро

BG4ST700R023 незадово
лително

BG4ST700R020 умерено

Общо за ЗЗ - 1 МВЕЦ; 6 
водохващания за ВЕЦ; 16 

водовземания за питейни нужди; 1 
заустване;

BG4ST700R029 няма 
BG4ST700R028 добро

BG4DO600R120 добро

BG4DO600R119 няма 
данни

13
BG0002089 Ноевци няма данни няма 

данни

14
BG0002101 Мещица няма данни няма 

данни
BG4ME900R078 добро

BG4ME800R089 много 
добро

BG4ME900R079 добро

BG4ST600R038 много 
добро

BG4ST600R037 много 
добро

BG4ST600R031 няма 
данни

BG4ST600R033 няма 
данни

BG4ST600R032 незадово
лително

Зоната е обявена със заповед на
министъра на околната среда и
водите (ДВ 104/05.12.2008г.), като
няма забранени дейности свързани
с водните тела. 
Предвидените мерки, като цяло ще
окажат положителен ефект върху
местобитанията и популациите на
видовете, включени в предмета и
целите за опазване в
ЗЗ.Дейностите да са извън
размножителния сезон.
Местообитанията на ливадния
дърдавец – крайречните ливади,
трябва да останат неповлияни. 

10 BG0002079 Осогово

BG000210011 Долна 
Козница

8 BG0002107 Бобошев
о

Западни 
РодопиBG000206312

3



Таблица 2. Защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на птиците в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД

ИМЕ

Предвидени мерки в 
ПУРБ в 

Западнобеломорски 
район за басейново 
управление само за 

частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Адекватност на 
мярката

Кумулативно 
въздействие на 
съществуващи 

въздействия в зоната по 
водно тяло 

Новопредвидени смекчаващи
мерки за намаляване на
въздействието върху видове -
предмет на опазване в зоните,
които са свързани с конкретните
водни тела  

ЗЗ-Директива за птиците
Екологиче
н статус 
(по данни 
на БД)

Водно тяло (код)

Съществуващи натоварвания в
Басейнова Дирекция
Западнобеломорски район само за
частта на ВТ, която е в ЗЗ

BG4ST500R045 много 
добро

BG4ST500R045 много 
добро

BG4ST500R045 няма 
данни

BG4ST500R051 няма 
данни

BG4ME900R081 много 
добро

BG4ME900R081 много 
добро

BG4ST600L007 няма 
данни

BG4ST600L004 няма 
данни

общо за ЗЗ - 7 водохващания за 
ВЕЦ; 21 водовземания за питейни 

нужди; 1 заустване;

BG4ST500R049 лошо

BG4ST500R060 няма 
данни

BG4ST500R058 няма 
данни

BG4ST300R074 умерено

BG4ST500R052 няма 
данни

BG4ME700R097 няма 
данни

BG4ME700R101 много 
добро

BG4ME800R087 умерено

BG4ST200R075 умерено

BG4ST500R067 няма 
данни

BG4ST500R059 добро

BG4ST500R058 няма 
данни

BG4ME700R093 умерено

BG4ME700R104 много 
добро

BG4ME700R094 много 
добро

BG4ME700R099 много 
добро

BG4ME700R096 няма 
данни

BG4ME800R085 добро

BG4ME700R100 много 
добро

BG4ME800R085 добро

Изграждането на язовир ще доведе
до коренна промяна на
местообитанието. При прилагането
на мярката задължително трябва
да се направи пълна оценка на
видовете и популационните им
загуби в рамките на зоната, загуба
на гнездови субстрати, трофични
местообитания и местообитания по
време на миграция. Изграждането
на язовира да е съобразено с
плана за управление на парк
Пирин, както и да се потърсят
алтернативни решения с цел
намаляване на отрицателните
въздействия. 

РилаBG000049515

16 BG0000209 Пирин

4



Таблица 2. Защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на птиците в Западнобеломорски район за басейново управление

КОД

ИМЕ

Предвидени мерки в 
ПУРБ в 

Западнобеломорски 
район за басейново 
управление само за 

частта на ВТ, 
попадащо в ЗЗ

Адекватност на 
мярката

Кумулативно 
въздействие на 
съществуващи 

въздействия в зоната по 
водно тяло 

Новопредвидени смекчаващи
мерки за намаляване на
въздействието върху видове -
предмет на опазване в зоните,
които са свързани с конкретните
водни тела  

ЗЗ-Директива за птиците
Екологиче
н статус 
(по данни 
на БД)

Водно тяло (код)

Съществуващи натоварвания в
Басейнова Дирекция
Западнобеломорски район само за
частта на ВТ, която е в ЗЗ

BG4ME700L009 няма 
данни

BG4ST500L010
общо за ЗЗ - 12 водохващания за 
ВЕЦ; 29 водовземания за питейни 

нужди; 

изграждане на яз. 
Банско

Мярката е 
неадекватна за 
опазване на ЗЗ

BG4ST900R001 много 
добро

BG4ST900R012 няма 
данни

общо за ЗЗ - 12 водохващания за 
ВЕЦ; 11 водовземания за питейни 

нужди; 

17 BG0000113 Витоша

5
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5.7.3.Икономически и/или финансови мерки: 
 
РДВ изисква прилагане на принципа “замърсителят плаща” или “ползвателят плаща”  за 

ползваните водни ресурси с цел възстановяване на разходите. Икономически мерки могат да се 
прилагат чрез цените на услугите за доставка на вода и на таксите по Закона за водите.  
 -  Промяна в размера и  структурата на цените за услугата доставка на вода: 

Необходимият размер на таксите е обект на анализа за възстановяването на разходите за 
водни услуги, представен в края на  настоящия раздел.  
 - Промени в тарифата на таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване 
на воден обект:  

Един от инструментите за възстановяване на разходите за водния ресурс и опазване на 
околната среда е заплащане на такси за водовземане и/или ползване на води и водни обекти.  

За осигуряване приложението на  принципа “замърсителят плаща” и/или “ползвателят 
плаща” е необходимо да се направят съществени промени в действащата ТАРИФА за таксите за 
правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, приета с ПМС № 154 от 
28.07.2000г., за  определянето на дължимите такси, както следва: 
 - значително повишаване на таксите за промишлено водоснабдяване с цел  да се създаде  
икономическа принуда за намаляване количеството на  ползваната вода за промишлени нужди;  
 - значително повишаване на таксите  за водовземане за промишлени нужди на вода с питейни 
качества, в случаите, когато такава не е необходима; 
 - привеждане на таксата за заустване в зависимост от вида и товара на заустваните 
замърсяващи вещества; 
 - увеличаване значително на таксата за ползване на воден обект с цел - изземване на наносни 
отложения от реките; 
 - повишаване на таксата за водовземане с цел - производство на електроенергия, тъй като сега е 
незначителна в сравнение с другите такси за водовземане, а за произведената електроенергия от 
ВЕЦ държавата е въвела стимулиращи цени на изкупуване. 

 
5.7.4. Мерки за контрол на емисиите: 
 
В практиката на басейновите дирекции на основание Закона за водите, мерките за 

контрол на емисиите се осъществяват чрез издаване на разрешителни за заустване, или   на 
комплексни  разрешителни за  обектите /издават се от Министъра на околната среда и водите 
или от Директора на териториалната РИОСВ/, които подлежат на такива разрешителни. В тях 
се  определят индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) за всички замърсители  в 
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зависимост от състоянието на повърхностния воден обект, в който се заустват отпадъчните 
води, с цел да се предотврати влошаване на състоянието му. 

През 2010г. в БДЗБР ще бъдат разработени програми за проучвателен мониторинг за 
всички водни тела за които няма данни за химичното им и екологично състояние, като 
хидробиологичният мониторинг ще бъде водещ. Програмите за мониторинг на подземните 
водни тела ще бъдат основно преразгледани и детайлизирани също през 2010г 

 
5.7.5. Споразумения в областта на околната среда: 
 
За БДЗБР е характерно, че трите основни реки са трансгранични. Такива са и два от 

притоците на р.Струма, и за осъществяване  на принципа на басейново управление е 
необходимо сътрудничество, и сключване на споразумения с РГърция, РМакедония и РСърбия. 
Осъществяването на международна дейност е в компетентността на МВнР и МОСВ. На този 
етап са постигнати отделни контакти с аналогични на нашата регионални структури от 
РГърция. 

 
5.7.6. Кодекси за добра практика: 
 
Проучването и  прилагането на добри практики в земеделието, водовземането и др. 

дейности, свързани с водите, са в рамките на компетентност на субектите, които извършват 
стопански дейности. За новите обекти  финансирането и разрешаването на дейността се 
извършва само след осигуряване прилагането на всички съвременни екологични изисквания.  

Необходимо е предприемане на конкретни нормативни  мерки за привеждането  на 
дейността към съвременните екологични норми на съществуващите стопански субекти, 
влиянието на дейността на които върху състоянието на водните тела е ограничено.   
 

5.7.7. Мерки за управление на потреблението, включително мерки за ефективност и 
повторно използване на водите в промишлеността: 

 
 - изграждане на системи за пречистване и осигуряване на оборотно ползване на водите в 
промишлените предприятия; 
 - въвеждане на технологии, които използват по-малко вода - особено в хранително-вкусовата 
промишленост и фармацевтичната промишленост, където водата е с питейни качества. 
 - алтернативно водоснабдяване на обектите  чрез собствени водоизточници за повърхностни 
или подземни води, когато в производството не е задължително ползването на питейна вода 
(например за  автомивки, за охлаждащи системи и др.).  
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5.7.8. Образователни проекти: 
 
БД ЗБР провежда информационни и образователни програми за всички възрастови групи 

и групи по интереси  във връзка с изпълнението на ПУРБ. Целта е да се предизвика максимална 
заинтересованост и съпричастност към проблемите на водите и прилагане на програмите от 
мерки за достигане на по-добро състояние през 2015 г.  

Провеждат се и образователни кампании в тематични дни като: 
22 март – Световен ден на водата 
22 април – Международен ден на Земята 
5 юни – Световен ден на околната среда 
18 октомври – Световен ден за мониторинг на водата. 

 
Образователните програми включват провеждане на работни срещи, семинари, уроци на 

открито, изложби, еко-игри и други. 
Програмата от мерки /основни и допълнителни/ се прилага към водните тела, които не са 

в добро състояние. В ТаблициVІІ.4., VІІ.5. и VІІ.6. са показани текущите състояния на водните 
тела в басейните на р. Места, р. Доспат и р. Струма, съответно предвидените основни и 
допълнителни мерки за достигане на добро състояние на водните тела към 2015г., както и 
времевите и целеви дерогации за онези водни тела, които няма да достигнат добро състояние 
през 2015г. 

Обосновката за тези дерогации е представена в Раздел V. Списък на целите за 
опазване на околната среда в ПУРБ. 

 
5.8.  Регистър на мерките, включени в разработените програми за опазване и 
подобряване на водната среда е представен в Таблица VІІ.18. 

РЕГИСТЪР НА МЕРКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В РАЗРАБОТЕНИТЕ ПРОГРАМИ 
ОТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНАТА СРЕДА В 
ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 
 

Всяка мярка вписана в регистъра по-долу съдържа уникален код,  с който е включена в 
разработените програми за опазване и постигане на доброто състояние на водните тела. 

Кодът на мерките е съставен от съкращенията BG4MB или BG4MS, както и ХХХ, 
където:     

BG  е елемент указващ страната в която се прилага мярката, в случая РБългария; 
 4 е цифрата, която указва кода на Западнобеломорски район за басейново управление; 
M (measure)  означава мярка; 
B (basic) или S (supplementary) показва основна или допълнителна е по вид мярката; 

 ХХХ – цифри, указващи поредния номер на мярката в регистъра. 
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Таблица VІІ.18. - Регистър на мерките /основни и допълнителни/ включени в програмата 
от мерки за опазване и подобряване на водната среда в западнобеломорски район за 
басейново управление: 
 
Код на 
мярката 

Мярка Вид на 
мярката 

BG4MB001 Изграждане на нови  пречиствателни станции за отпадъчни 
води от агломерации  над 10000 е.ж. 

В 

BG4MB002 Изграждане на нови  пречиствателни станции за отпадъчни 
води от агломерации  между 2000 и  10000 е.ж. 

В 

BG4MB003 Разширение, модернизация и реконструкция на 
съществуващи ГПСОВ за агломерации над 10000 е.ж 

В 

BG4MB004 Доизграждане и/или реконструкция на канализация за 
отвеждане  на отпадъчни води в ГПСОВ за агломерации над 
10000 е.ж 

В 

BG4MB005 Доизграждане и/или реконструкция на канализация за 
отвеждане  на отпадъчни води в ГПСОВ за агломерации 
между 2000 и  10000 е.ж. 

В 

BG4MB006 Проектиране, учредяване и експлоатация на СОЗ около 
водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване 

В 

BG4MB007 Въвеждане на нова методика /тарифа/ за подходящо 
ценообразуване на услугите за доставка на вода, отвеждане и 
пречистване на отпадъчни води от  ВиК операторите 

В 

BG4MB008 Издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни 
и подземни води по реда на Закона за водите в  изпълнение 
на изискванията на РДВ 

В 

BG4MB009 Провеждане на процедури по реда на ЗВ при които 
разрешените водовземания могат да бъдат актуализирани 
и/или ограничени при доказана необходимост 

В 

BG4MB010 Поддържане на регистър / по чл.182 от Закона за водите/ на 
издадените от БДЗБР разрешителни  

В 

BG4MB011 Регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за 
въвеждане на замърсители от точкови източници на 
замърсяване в издаваните разрешителни за заустване на 
отпадъчни води   

В 

BG4MB012 Провеждане на процедури по реда на ЗВ при които 
разрешените зауствания на замърсители от точкови 
източници на замърсяване могат да бъдат актуализирани 
и/или ограничени при доказана необходимост 

В 

BG4MB013 Мерки за поддържане на минималния екологичен отток чрез 
регулиране на разрешените водовземания 

В 

BG4MS001 Провеждане на  проучвателен мониторинг за установяване 
източници на замърсяване и предприемане на необходимите 
мерки за  преустановяване на евентуално възникнали 
замърсявания 

S 
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BG4MS002 Администрантивни мерки за поддържане на минималния 
екологичен отток 

S 

BG4MS003 Мерки за поддържане на проектните параметри на 
корекциите на водните тела 

S 

BG4MS004 Административни мерки за допълнителен контрол върху 
замърсяванията от промишлеността 

S 

BG4MS005 Административни мерки за контрол и предотвратяване на 
трансграничното замърсяване на водните тела 

S 

BG4MS006 Мерки за контрол върху прилагането на добрите земеделски 
практики за ограничаване и/или преустановяване на 
замърсяването на повърхностните и подземни води с торове 
и препарати за растителна защита  

S 

BG4MS007 Изготвяне на проекти за възстановяване на екологичното 
равновесие на определении участъци от водни тела 

S 

BG4MS008 Законодателни мерки свързани с продължаване на процеса 
на хармонизиране на българското законодателство с 
европейските директиви 

S 

BG4MS009 Законодателни мерки за синхронизиране на 
законодателството по отношение на собствеността, 
функциите и задълженията на операторите на 
водоснабдителни съоръжения за питейно-битово 
водоснабдяване и канализации на  населените места 

S 

BG4MS010 Административни мерки за повишаване административния 
капацитет на БД и останалите институциите, имащи 
отношение към водите 

S 

BG4MS011 Въвеждане на забрана за изсичане при почистване на 
крайречна естествена растителност, която се явява природно 
местообитание по Приложение №1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

S 

BG4MS012 Въвеждане на икономически и/или финансови мерки за 
адекватно прилагане на принципа “замърсителят плаща” или 
“ползвателят плаща”, съгласно изискванията на РДВ 

S 

BG4MS013 Мерки за постигане на споразумения в областта на околната 
среда с РГърция, РМакедония и РСърбия с оглед  
осъществяване  на принципа на басейново управление 

S 

BG4MS014 Въвеждане на ефективни административни мерки за 
управление на потреблението, включително мерки за 
ефективност и повторно използване на водите в 
промишлеността реализирани чрез: изграждане на системи 
за пречистване и осигуряване на оборотно ползване на 
водите в промишлените предприятия; въвеждане на 
водоспестяващи технологии /особено в хранително-
вкусовата промишленост и фармацевтичната промишленост, 
където водата е с питейни качества/ 

S 
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BG4MS015 Въвеждане на практики за алтернативно водоснабдяване на 
обектите  чрез собствени водоизточници за повърхностни 
или подземни води, когато в производството не е 
задължително ползването на питейна вода /например за  
автомивки, за охлаждащи системи и др./ 

S 

BG4MS016 Провеждане на  информационни и образователни програми 
за всички възрастови групи и групи по интереси  във връзка 
с изпълнението на ПУРБ, с цел да се предизвика у 
населението максимална заинтересованост и съпричастност 
към проблемите на водите, и прилагане на програмите от 
мерки за достигане на по-добро състояние през 2015 г.  

S 

BG4MS017 Изграждане на язовири за питейно-битово водоснабдяване S 
BG4MS018 Доизграждане и/или реконструкция на водопроводна мрежа за 

агломерации над 10 000 е.ж. 

S 

BG4MS019 Доизграждане и/или реконструкция на водопроводна мрежа за 

агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. 

S 

BG4MS020 Доизграждане и/или реконструкция на напоителните системи - 

съоръжения за водовземане, пренос и разпределение 

S 

BG4MS021 Изграждане на защитни прагове с рибни проходи S 
BG4MS022 Изграждане на рибни проходи към съществуващи защитни 

прагове 

S 

 
 
5.9. Мерките за съобразяване при прилагането на ПУРБ са описани в 

Приложение VІІ.19. 
 
 
Приложение VІІ.19. 
 
Мерки за съобразяване при прилагането на ПУРБ: 
 
1. Да се изиска от съответните собственици или ползватели изграждане на 
съвременни автоматични станции за пълен метеорологичен мониторинг за 
оптимално и устойчиво управление на водите към изкуствените водоеми. 
2. Реализацията на МВЕЦ да се извършва на створове, където е минимално 
негативното въздействие върху околната среда и най-вече върху 
биоразнообразието. Да се изграждат рибни проходи, които да провеждат най- 
малко екологичното водно количество, да се проектират и изграждат при 
консултациите на ихтиолог за да се постигнат в тях условия най- близки до 
естествената за застрашения вид на опазване. Да се реализират предвидените в 
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Доклада за оценка на съвместимост мерки. Да се предвиждат утаители за да не 
се допуска повишаване на мътността на водите в тези участъци на водните тела, 
където се извършва строителство. 
3. Да се извършва строг контрол на охлаждащите системи, използвани в 
производствените предприятия (ТЕЦ-ове и др.) и недопускане на термично 
негативно въздействие върху водните тела в определените участъци. 
4. Да се поддържа собствения мониторинг на ЛПСОВ и ПСОВ, като се въвежда на 
много места и вътрешен мониторинг с който да се следи работата на отделните 
съоръжения в пречиствателните станции, да се направят конкретни проучвания 
и да се пристъпи към използване на утайките от ПСОВ в селското стопанство. 
5. Да се осъществява контрол на правилната експлоатация на СОЗ: 
Контрол върху извършваните дейности в границите на СОЗ; 
Контрол на спазването на забраните и ограниченията при доказана 
необходимост в СОЗ - пояси II и III, определени в заповедите за учредяването 
им. 
6. Добивът на подземни богатства от терасите на реките да се извършва въз основа 
на обстоен анализ на тази дейност върху нивото на прилежащите подземни води, 
като не се допуска нарушаване на количественото състояние на подземните 
води. 
7. Необходимо е при изграждането на ВЕЦ да се определи минималния воден 
отток в засегнатия участък на реката, така че количеството на водата да отговаря 
на екологичния минимум, необходим за поддържане на биоразнообразието в 
крайречните и водните екосистеми, влажни зони и др. 
8. При проектирането и изграждането на ВЕЦ, който взема вода от една река и я 
изпуска в друга, трябва всичките съоръжения да се разглеждат (двата ВЕЦ-а) 
като една система, в която всички екосистеми и местообитания са 
взаимосвързани и взаимозависими и да се вземат мерки за тяхното опазване, 
както и да се вземат мерки за избягване на екологично замърсяване с чужди за 
приемащия водоем видове. 
9. При възможност да се избягва заустването на ПСОВ в пъстървовата зона на 
реките, поради високата чувствителност на пъстървите (Salmo trutta fario, 
Oncorhynchus mykiss) към съдържанието на амоняк и намаляването на 
разтворения кислород във водата. 
10. Да се вземат мерки за опазване на застрашените и редки растителни и 
животински видове и местообитания, особено крайречни и речни 
местообитания, както и видове животни, свързани с течащи води (реки). 
11. По време на проучването за язовири да бъдат извършени теренни 
археологически обхождания от специалисти археолози. 
12. При изграждане на ВЕЦ по поречията да се осигури максималното запазване на 
съществуващата растителност, особено дървесната, при използване подходите за 
изграждане на зауствания и площадките и водонапорните съоръжения. 
13. Да се прилагат добри практики при дейности за укрепване на речните брегове и 
дъна, съобразени със съвременните технологии и материали. 
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5.10. Мерките за наблюдение и контрол при прилагане на ПУРБ в 
Западнобеломорски район за басейново управление  са описани в Приложение 
VІІ.20. 
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Приложение VІІ.20. 

Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на ПУРБ в Западнобеломорски 

район за басейново управление: 

Наблюдението   и   контролът   на   въздействията   върху   околната   среда   при 

прилагането  на  ПУРБ ще  се  извършват  въз   основа  на  следните  мерки  и 

индикатори: 
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Компоненти 

и фактори 

Води 

Мерки за наблюдение и контрол и индикатори 

1.Мярка: 
Реконструкция и модернизация на 

водопроводните мрежи и съоръжения за 

осигуряване на достатъчно количество и с добро 

качество вода за питейно-битово водоснабдяване 

на населението и намаляване на загубите на 

вода. 

Индикатори за мониторинг: 
Изградена водопроводна мрежа - км; Подменена 

водопроводна мрежа - км; Нова водопроводна 

мрежа - км; Дял на обслуженото население от 

обществено водоснабдяване- %; Водоизточници от 

подземни води — бр; Водоизточници от 

повърхностни води — бр; Водопотребление на 

жител на денонощие, л/жит/ден; 

Загуби по водопреносната мрежа - общи %; 

Външни - % Вътрешни - % 

Дял на население нарежгш общо - % и брой селища 

На сезонен - % и брой селища На целогодишен - % и 

брой селища Иззети води - хил.м
3
 

Изградени съоръжения за пречистване на 

питейните води, до постигане на нормативно 

установеното качество на водата, бр.; Дял на 

обслуженото население от ПСПВ - % Проектен 

капацитет —м
3
/д Работен капацитет - м

3
/д 

Степен на пречистване: Едностъпална - брой и 

капацитет Двустъпална - брой и капацитет 

Изградени нови водовземания, осигуряващи 

алтернативно и/или допълнително водоснабдяване 

в райони в които черпената вода от наличните 

съоръжения не отговаря на нормативните 

изисквания, бр.; Водно количество - хил. м
3
/год. 

Изградени СОЗ - бр; Учредени СОЗ - бр; 

Бр. проведени кампании за използване на в 

од о спестяващи уреди в бита - бр; 

2.Мярка: 
Реконструкция и модернизация на напоителните 

системи за осигуряване на вода за напояване и 

намаляване на загубите на вода 

Индикатори за мониторинг 
Преграждащи съоръжения с изграден рибен 

проход - бр; 

Площи: 

Годни за напояване - дка; 

Действително поляти- дка; 

Реконструкции и нови модернизации - бр; 

Корекции на реки - км и вид; 

Преобразувани земи за отглеждане на култури^ ___  

Периодичност 

Срокове 

Годишно 

Годишно 

Контролен орган 

В и К, Община, 

МРРБ, МЗ, 

РИОКОЗ, 

РИОСВ, БДЗБР, 

НСИ 

МЗХ, НС, 

Агенция по 

хидромелиораци, 

Разпращателна 
Агенция, ДФ 

„Земеделие", 

БДЗБР 
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Компоненти 

и фактори 

Мерки за наблюдение и контрол и индикатори Периодичност 

Срокове 

Контролен орган 

  

изискващи малко вода - дка; 

Обучение и кампании на селскостопански 

производители за използване на водоспестяващи 

.методи за поливане и отглеждане на култури, 
изискващи малко вода — бр. 

Съотношение на иззети водни маси към 

действително ползваните, % 

3. Мярка: 
Въвеждане на водоспестяващи технологии и 

оборотни цикли в индустрията за намаляване 

нуждите от вода 

Индикатори за мониторинг 
Ползвано водно количество от индустрията - хил. 

м
3
/год. ; 

Предприятия с модернизация за спестяване на 

вода - бр ; 

Обучение, кампании, срещи за използване на 

технологии, изискващи малко вода - бр. 

4. Мярка: 
Доизграждане на канализационна мрежа и 

осигуряване на подходящо пречистване на 

отпадъчните води за намаляване на 

замърсяването от населените места 

Индикатори за мониторинг: 
Изграденост на канализационната мрежа — Е.Ж.; 

Ползваемост на канализационната мрежа - Е.Ж.; 

Нова канализационна мрежа- км.; 

ПСОВ над 100000 еж. Съществуващи, 
нова, реконструкция 
Проектен капаг\итет -м

3
/д; 

Проектен капацитет - Е.Ж.; 

Действителен капацитет -м
3
/д; 

Действителен капацитет - Е.Ж.; 

Степен на пречистване - механично, вторично, 

отстраняване на N и Р, третично 

(допречистване), редущия на N u Pt мг/л; 

Водоприемник 

% на товара от агломерацията, която постъпва в 

ПСОВ; 

Генерирана утайка - тон с.в./год; 

Третиран а утайка в ПСОВ — тон с.в./год; 
Оползотворен а утайка - в земеделие — тон с.в./год; 

За други нужди - тон с.в./год; 

Обезвредена утайка - депо(тон с.в./год.); 

изгаряне(тон с.в./год); 

Бр.н.м. 10000-1000000   без пречистване на 

отпадъчните води, бр.еж; 

ПСОВ от 10 000 до 100 000 еж 

Съществуващи, нова, реконструкция 
Проектен капацитет —м /д; 

Проектен капацитет - Е.Ж.; 

Действителен капацитет -м
3
/д; 

Действителен капацитет - Е.Ж.; 

Годишно 

Годишно 

Собственик на 

предприятието, 

БДЗБР, МОСВ, 

РИОСВ 

МРРБ, общини, 
ВК, РИОСВ, 

БДЗБР, ИАОС 



 4 

Компоненти и 
фактори  

Мерки за наблюдение и контрол и индикатори  Периодичност 
Срокове  

Контролен орган  

 Степен на пречистване - механично , вторично,    

 отстраняване на N и Р, третично (допречистване)    

 редукция на N и Р, мг/л;    

 Водоприемник    

 % на товара от агломерацията, която постъпва в    

 ПСОВ;    
 Генериран а утайка - тон с.в./год;    

 Третиран а утайка в ПСОВ - тон с.в./год',    

 Оползотворена утайка - в земеделие - тон с.в./год;    

 За други нужди - тон с.в./год;    

 Обезвреден а утайка- депо(тон с.в./год.);    

 изгаря н е (тон с. в. /год) ;    

 Бр.н.м. ] 0000-1 000000   без пречистване на    

 отпадъчните води, бр.еж:, количество отпадъчни    
 води без пречистване -хил. м

3
 /год;    

 ПСОВ от 2 000 до 10 000 еж    

 Съществуващи, нова, реконструкция    

 Проектен капацитет - м
3
 /д;    

 Проектен капацитет - Е. Ж.;    
 Действителен капацитет -м

3
 /д;    

 Действителен капацитет — Е. Ж;    

 Степен на пречистване —механично , вторично,    

 отстраняване на N и Р, т р етично (допречистване)    

 редукция на N и Р, мг/л;    

 Водоприемник    

 % на товара от агломерацията, която постъпва в    

 ПСОВ;    
 Генерирана утайка - тон с.в./год;    

 Третиран а утайка в ПСОВ - тон с.в./год;    

 Оползотворена утайка - в земеделие - тон с.в./год;    

 За други нужди — тон с.в./год;    

 Обезвредена утайка - депо(тон с.в./год.);    

 изгаряне (тон с. в. /год) ;    

 Бр.н.м.2000-10000   без пречистване на    

 отпадъчните води, бр.еж, количество отпадъчни    
 води без пречистване -хил. м

3
 /год;    

 Пречистване на води на населени места под    

 2 ОООеж.    

 Съществуващи, нова, реконструкция    

 Бр. модулни локални пречиствателни съоръжения-    

 брой , капацитет- еж;    

 Количество на отпадъчните води, зауствани без    
 пречистване - м

3
 /ден ; м

3
 /год., еж;    

 Бр. изградени влажни зони, еж;    

 Бр. н. м. включени към ГПСОВ на др. населено    

 място;    
 Бр.н.м. под 2000 е.ж. без пречистване на    

 отпадъчните води, бр.еж, количество отпадъчни    
 води без пречистване -хил. м

3
 /год;    

 Количество на отпадъчните води, зауствани във    
 водните тела след ГПСОВ — хил. м

3
/год;    

 Количество на отпадъчните води, зауствани без    

 пречистване ------ хил. м
3
 /год;    

 Товар от градски отпадъчни води - БПК — кг/год,    

 азот- кг. /год, фосфор — кг/год.    
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Компоненти 

и фактори 

Мерки за наблюдение и контрол и индикатори 

З.Мярка: 
Изграждане и модернизиране на индустриални 

ПСОВ за намаляване на замърсяването с 

приоритетни и други   замърсяващи вещества от 

индустрия 

Индикатори за мониторинг: 
Количество на отпадъчните води, зауствани във 

водните тела след ЛПСОВ на отделни обекти и 

предприятия замърсители - м
3
/год; Годишен товар 

върху водните тела от заустваните отпадъчни 

води съгласно изискванията на разрешителните за 

заустване/(съгласно провеждания собствен 

мониторинг), м /год; 

Количество на отпадъчните води, зауствани във 

водните тела без пречистване, м
3
/год; 

б.Мярка: 
Прилагане на екологосъобразно селско 

стопанство 

Индикатори за мониторинг: 
Животновъдни ферми, прилагащи изискванията на 

ДЗП извън нитратно уязвими зони (НУЗ) - бр. 

Ферми; 

Дял на фермите, изпълняващи програмата за 

предотвратяване и ограничаване на 

замърсяването в НУ - % от общия брой ферми в 

НУЗ 

Използвани неорганични азотни торове — кг/год; 

Използвани неорганични фосфорни торове — кг/год; 

Използвани органични торове — кг/год; 
Обучение на фермери и кампании- бр; 

Преобразувани земеделски земи в трайни или 

временни затревени площи, дка; 

Развитие на биологично земеделие - дка/общата 

обработваема площ; 

Сертифицирани биологични производители — 

брой/общия брой регистрирани земеделски 

производители. 

7. Мярка: 
Регулиране на водното ниво и подобрения на 

морфологични изменения 

Индикатори за мониторинг: 
Хидроенергийни язовири - бр,капацитет -хил. 

м
3
/год; 

Язовири за питейно водоснабдяване - 

бр,капацитет -хил. м
3
/год; 

Язовири за напояване - бр., капацитет - хил. 

м
3
/год; 

Регулирани водни обеми в комплексните и значими 

язовири,, хил. м
3
/год; 

Прехвърляни водни количества в др. речни басейни- 

хил. м
3
/год; 

Изградени или реконструирани рибни проходи - 

бр/ год; 

Периодичност 

Срокове 

Годишно 

Годишно 

Годишно 

Контролен орган 

Собственик или 

структурата 

стопанисваща 

обекта, РИОСВ, 

БДЗБР 

мзх, 
Национална 

служба за 

растителна 

защита 

Собственик или 

структурата 

стопанисваща 

обекта, РИОСВ, 

БДЗБР, МОСВ, 

ИАРА, НАГ, 

община 
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Компоненти 

и фактори 

Мерки за наблюдение и контрол и индикатори Периодичност 

Срокове 

Контролен орган 

  

Залесени речни брегове -км/ год; 

Възстановени стари речни меандри - км/ год', 

Изградени ХТС за борба с ерозия на бреговете - бр. 

Възстановяване и рекултивация на речни корита - 

км 

МВЕЦ 

- е експлоатация - Бр. ; м
3
/год. преработвана 

вода, Kwh- получена енергия; 

~ в строителство - Бр. ; м
3
/год преработвана вода, 

Kwh- преработена енергия; 

- в процес на проектиране, с положително 

становище на компетентния орган; 

Бр.; м
3
/год преработвана вода, Kwh- преработена 

енерги; 

Отказани процедури за МВЕЦ-бр; 

Изградени ВЕЦ- бр; 

Произведена енергия от МВЕЦ, хил.МВТ/ч/г; 

Баластриери е експлоатация - Бр. ; иззети 

инертни материали - м
3
/год; 

Баластриери с ново разрешение - - Бр 

Отказани процедури за баластриери - бр. 

8.Мярка: 
Проучвателни, мониторингови и научно 

изследователси дейности и проекти за 

подобряване на състояниено на водите и 

екосистемите и намаляване въздействието от 

други компоненти и фактори на околната среда 

Индикатори за мониторинг: 
¡.Изследвания за проучване и класификация на 

състоянието на води и екосистеми - бр; 

2, Изследвания и мониторинг за установяване на 

причините, източника или обхвата на 

замърсяването - бр; 

3.Проучвания и проекти във връзка с оценка 

влиянието на компонентите и факторите на 

околната среда върху водите - бр; 

4.Проучвания и проекта във връзка със 
установяване на икономическите и социални 

индикатори и въздействието им във връзка с 

ПУРБ-бр;  

5.Проучвания и проекти във връзка с подобряване 

на управлението на водите - бр. 

Годишно БДЗБР, МОСВ, 

ИАОС, МЗ, МЗХ, 

МРРБ, МИЕ 

  

9. Мярка: 
Провеждане на мониторинг на повърхностните 

и подземни води и зони за защита на водите за 

оценка състоянието на водните тела 

Индикатори за мониторинг: 
L Наблюдавани пунктове от програмите за 

мониторинг на повърхностни води-бр 2. 

Извършени анализи за елементите за качество, 

определящи екологичното състояние на 

повърхностни води 

- биологични 

- физико-химични 

Годишно БДЗБР, РИОСВ, 

ИАОС 
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Компоненти и 
фактори  

Мерки за наблюдение и контрол и индикатори  Периодичност 
Срокове  

Контролен орган  

- хидроморфологични 3. Наблюдавани пунктове за 

физикохимично и количествено състояние, включени 

в програмите за мониторинг на подземни води - бр 

4. Извършени анализи за определяне на 

физикохимично и количествено състояние на 

подземни води - бр. 5. Извършени оценки за 

актуализацията на химичното и екологично 

състояние на повърхностните води ( бр.ВТ в добро 

състояние, бр. БТ в лошо състояние, параметри 

обуславящи лошо състояние.) - бр. 6. Извършени     

оценки     за     актуализацията     на химичното      и      

количествено      състоние      на подземните води 

(бр.ВТ в добро състояние, бр.ВТ в лошо    състояни,    

параметри    обуславящи   лошо състояние) - бр. 

10. Мярка:  

Мониторинг на водите за къпане  

 

Индикатори за мониторинг 

Пунктове — брой Анализи — брой 

Актуализация на състоянието: 

Добро състояние - брой Лошо 

състояние - брой  

Годишно  МЗ, РИОКОЗ  

11. Мярка:  

Монитогзинг на показателите на почвите,  
съгласно Плана за мониторинг (чл. 29. от Закона  
за почвите), по време на експлоатацията на  
депата, кариери на суровини^изземване на  
инертни материали от реки и водоеми за  
опазване на почвите от замърсяване, включени  

Почви  

в Приложения 1 и 2 на 3QOC 

Индикатори за мониторинг: 

Превишение на показателите за качество в 

наблюдавания почвения слой - концентрации на 

замърсителите над пределно допустимите (бр.) 

12. Мярка: Борба с ерозията и засушаването 

Индикатори за мониторинг: 

Залесени площи - ха/ год.  

План за 
собствен 
мониторинг 
Годишно  

МОСВ, РИОСВ 
ИАОС 

ДАГ, БДЗБР  

13. Мярка: Приемане на планове за управление 
на зоните  

Биоразнообра 
зие, защитени 
територии и 
зони  по Натура 2000 

Индикатори за мониторинг: 

Издадени заповеди за определяне на зоните по 

директивата за птиците, от регистъра на зоните 

за защита на водите — бр; Приети планове за 

управление на зоните по директивата за птиците, 

от регистъра на зоните за защита на водите — бр; 

Издадени заповеди за определяне зоните по  

Годишно  МОСВ, РИОСВ  
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Компоненти 

и фактори 

Мерки за наблюдение и контрол и индикатори Периодичност 

Срокове 

Контролен орган 

  

Въздух 

Отпадъци 

директивата за местообитанията, от регистъра 

на зоните за защита на водите - бр; Приети 

планове за управление на зоните по директивата 

за местообитанията, от регистъра на зоните за 

защита на водите - бр. 

14. Мярка: 
Следене на състоянието на ихтиофауната. 

Индикатори за мониторинг: 
Видов състав, обилие и разпространение на 
их т иофаун ат а ______________________________  

75. Мярка: 
Контрол влиянието на замърсяването от 

въздуха върху състоянието на водите 

Индикатори за мониторинг: 
Горещи точки в района с превишения на 

компонентите на въздуха спрямо нормативните 

изисквания — бр. точки, бр. превишения, 

показатели с превишения. ____________________  

16. Мярка: 
Контрол при проектирането, изграждането и 

експлоатацията на съоръженията за третиране 

на отпадъци, за закриване на нерегламентирани 

сметища или депа. 

Индикатори за мониторинг: 
Закрито нерегламентирано сметище - бр 

Проучване и почистване на отпадъци от реки и 

язовири - бр/км 

Рекултивирани сметища и депа - бр, % 

Изградени нови депа - бр 

Резултати от мониторинга на подземните води в 

района на депата — бр. параметри с превишение 

над стандартите за качество по подземните води 

Съгласно 

програма за 

мониторинг 

Годишно 

Годишно 

ИАОС, БДЗБР, 

РИОСВ, МОСВ 

РИОСВ, ИАОС 

РИОСВ, ИАОС, 
МОСВ 

Общините, 

стопанисващите 

хтс 
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6. Институционален и инвестиционен анализ на програмите от мерки. 
 

За изчисляването на всички предвидени мерки  са използвани единични стойности за 
разход, определени  за българските условия, като са ползвани количествено стойностните 
сметки на проекти, които се изпълняват към настоящия момент. Ползвани са и данни от страни 
от ЕС,  като цените са приведени за българските условия.  
 
 6.1. Eдинични стойности за разход:        

  
1. Изграждане на нови  пречиствателни станции за отпадъчни води от агломерации  над 10000 
е.ж.    -                                                    от 321лв. / за е.ж.     до 455 лв. / за е.ж.    
 
2. Изграждане на нови  пречиствателни станции за отпадъчни води от агломерации  между 2000 
и  10000 е.ж.  -                                                                          745 лв. / за е.ж.  
3. Разширение, модернизация и реконструкция на съществуващи ГПСОВ за агломерации над 
10000 е.ж.   -                                                                               257 лв. / за е.ж  

        4. Доизграждане и/или реконструкция на канализация за отвеждане на отпадъчни води в 
ГПСОВ за агломерации над 10000 е.ж.    -                                       392 лв/линен метър 
5. Доизграждане и/или реконструкция на канализация за отвеждане на отпадъчни води в 
ГПСОВ за агломерации между 2000 и  10000 е.ж.  -                     392 лв/линен метър 
6. Проектиране, учредяване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците за 
питейно - битово водоснабдяване –  усреднена стойност за 1 бр. СОЗ – 60 000 лв. 

Тези единични цени за разход са използвани за остойностяване на всички предвидени 
основни мерки.  

Институционалният анализ на предвижданите мерки е направен на базата на 
информация от общинските администрации.  

В следващата таблица са представени разходите за основните мерки, разпределени в 
зависимост от финансиращия орган: 

 
ТАБЛИЦА VІІ.7. 

Мярка 
Общо разходи в 

евро 
Финансиращ 

орган 

Общо разходи в евро 
финансирани от една 
организация 

Мярка 1  -  Изграждане на нови  
пречиствателни станции за 
отпадъчни води от агломерации  
над 10 000 е.ж. -   8 броя ПСОВ 
обслужващи  193 9600 е.ж.  

57 039 269
ОП "ОС" –  
ЕСФ и КФ 
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Мярка 
Общо разходи в 

евро 
Финансиращ 

орган 

Общо разходи в евро 
финансирани от една 
организация 

Мярка 2 - Изграждане на нови  
пречиствателни станции за 
отпадъчни води от агломерации  
между 2000 и  10000 е.ж. - 42 броя 
ПСОВ обслужващи 148 102 е.ж.  

91 439 276
ОП "ОС" –  
ЕСФ и КФ 

  
Общо по ОП "ОС" - ЕСФ и КФ     148 478 545
Мярка 3 - Разширение, 
модернизация и реконструкция на 
съществуващи ГПСОВ за 
агломерации над 10000 е.ж. - 3 
броя ПСОВ обслужващи  311926 
е.ж. 

65 360 005  МРРБ / ЕСФ   

Общо МРРБ / ЕСФ      65 360 005
Мярка 4 - Доизграждане и/или 
реконструкция на канализация за 
отвеждане на отпадъчни води в 
ГПСОВ за агломерации над 10000 
е.ж. – обслужваща 161 112 е.ж. 
(дължина на канализационната 
мрежа 537 040 м) 

140 537 364
ПУДООС / 
МРРБ 

  
Мярка 5 - Доизграждане и/или 
реконструкция на канализация за 
отвеждане на отпадъчни води в 
ГПСОВ за агломерации между 
2000 и  10000 е.ж  - обслужваща 
148 369 е.ж. (дължина на 
канализационната мрежа 
1137496м) 

297 669 988
ПУДООС / 
МРРБ 

  
Мярка 6 - Проектиране, учредяване 
и експлоатация на 474 бр. СОЗ 
около водоизточниците за питейно 
– битово водоснабдяване 

18 295 452 МРРБ 

 

Общо ПУДООС/ МРРБ  
456 502 804
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Мярка 
Общо разходи в 

евро 
Финансиращ 

орган 

Общо разходи в евро 
финансирани от една 
организация 

Необходими финансови средства 
за реализиране на програмата от 

основни мерки 
    670 341 354

    
 

Разходите, направени за проекти, които в момент се реализират, в зависимост от 
финансиращата институция,  се разпределят, както следва: 

 
ИНВЕСТИЦИИ във ВиК сектора  
(За финансирани обекти - в момента се реализират)  
  
ТАБЛИЦА VІІ.8.   

Финансирани обекти Общо разходи 
в евро Финансиращ орган 

Инфраструктурни обекти във ВиК 
сектора 23 395 935 МРРБ 

Инфраструктурни обекти във ВиК 
сектора 28 824 049 ПУДООС 

Инфраструктурни обекти във ВиК 
сектора 1 000 353 "ПИП" ЕАД при МС 

Инфраструктурни обекти във ВиК 
сектора 1 698 654 ФАР 

Инфраструктурни обекти във ВиК 
сектора 8 043 626 ЕСФ 

Инфраструктурни обекти във ВиК 
сектора 5 047 785 Общински средства 

Инфраструктурни обекти във ВиК 
сектора 250 432 ИНТЕРРЕГ 

Инфраструктурни обекти във ВиК 
сектора 1 515 306

МФ - 
Републикански 

Бюджет 
Инфраструктурни обекти във ВиК 
сектора 816 327 САПАРД 

Общо инвестирани средства във 
ВиК сектора 70 592 467   

   
 
От направените анализи може да се направи изводът, че основните източници за 

финансиране на необходимите мерки са европейските структурни фондове (ЕСФ), ПУДООС и 
МРРБ, като бенефициенти на всички проекти са общините. 
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ПУРБ на БДЗБР съдържа мерки на обща стойност 985 937 838 евро (1 928 327 хил.лв.). В 
рамките на тази сума 730 872 085 евро (1 429 462 хил.лв.) са предназначени за същинските 
мерки, а останалата част са разходи за експлоатация и поддръжка на новоизградената 
инфраструктура. Разпределението на общите разходи по мерките е представено на следващата 
таблица. 

Таблица  VІІ.9. Разпределение на общите разходи по мерките, включени в ПУРБ на БДЗБР 

 

 Стойност (Евро) Стойност 
(хил.лв.) 

Структура 
(%) 

Инвестиционни разходи 730 872 085 1 429 462 74% 
Оперативни разходи 84 023 306 164 335 9% 
Разходи за поддръжка 171 042 447 334 530 17% 
Общо разходи 985 937 838 1 928 327 100% 
 

В зависимост от значението,  видовете и насочеността на същинските мерки са възможни 
различни групирания. Групирането на мерките в разрез „основни/допълнителни” е представено 
в следващата таблица:  

Таблица  VІІ.10. Групи мерки, включени в ПУРБ на БДЗБР, в разрез „основни/допълнителни”   

 
Групи мерки Стойност (Евро) Стойност 

(хил.лв.) 
Структура 

(%) 
Основни мерки 460 122 792 899 922 63%
Допълнителни мерки 270 749 293 529 540 37%
Общо мерки 730 872 085 1 429 462 100%

 

Групирането на мерките в зависимост от техните видове е представено в следващата таблица: 

Таблица  VІІ.11. Групи мерки, включени в ПУРБ на БДЗБР 

 

Групи мерки Стойност 
(Евро) 

Стойност 
(хил.лв.) Структура (%) 

Изграждане на нови  пречиствателни 
станции за отпадъчни води от агломерации  
над 10000 е.ж. 

33 983 543 66 466 4,6%

Изграждане на нови  пречиствателни 
станции за отпадъчни води от агломерации  
между 2000 и  10000 е.ж  

54 444 533 106 484 7,4%

Разширение, модернизация и 
реконструкция на съществуващи ГПСОВ за 
агломерации над 10 000 е.ж. 

38 916 482 76 114 5,3%

Доизграждане и/или реконструкция на 
канализация за отвеждане  на отпадъчни 
води в ГПСОВ за агломерации над 10000 
е.ж.  

102 293 333 200 068 14,0%
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Групи мерки Стойност 
(Евро) 

Стойност 
(хил.лв.) Структура (%) 

Доизграждане и/или реконструкция на 
канализация за отвеждане  на отпадъчни 
води в ГПСОВ за агломерации между 2000 
и  10000 е.ж.  

216 665 905 423 762 29,6% 

Изграждане на защитни прагове с рибни 
проходи  6 715 085 13 134 0,9% 

Доизграждане и/или реконструкция на 
напоителните системи - съоръжения за 
водовземане, пренос и разпределение  

23 503 466 45 969 3,2% 

Доизграждане и/или реконструкция на 
водопроводна мрежа  118 130 742 231 044 16,2% 

Изграждане на язовири за питейно-битово 
водоснабдяване  122 400 000 239 394 16,7% 

Проектиране, учредяване и експлоатация на 
СОЗ около водоизточниците за питейно – 
битово водоснабдяване 

13 818 996 27 028 1,9% 

Общо мерки 730 872 085 1 429 462 100,0% 
 

В структурата на мерките, включени в ПУРБ на БДЗБР, с най-голям относителен дял се 
открояват инвестициите в доизграждане и/или реконструкция на канализация за отвеждане  на 
отпадъчни води в ГПСОВ за агломерации между 2000 и  10000 е.ж, на които се падат около 
една трета от предвидените разходи. Следващи по големина и с приблизително еднакви дялове 
са инвестициите в изграждане на язовири за питейно-битово водоснабдяване и доизграждане 
и/или реконструкция на водопроводна мрежа (с по около 16%). С най-малък дял са мерките 
свързани с изграждане на защитни прагове с рибни проходи.  

Разпределението по под-басейни на разходите за мерките, включени в ПУРБ, е 
представено в следващата таблица. 
 

Таблица  VІІ.12. Разпределение по речни басейни на разходите за мерките, включени в ПУРБ на 
БДЗБР 

Под-басейни Стойност 
(Евро) 

Стойност 
(хил.лв.) 

Структура 
(%) 

Струма 474 307 180 927 664 64,9%
Места 234 115 999 457 891 32,0%
Доспат 22 448 906 43 906 3,1%
Общо - ЗБРБУВ 730 872 085 1 429 462 100,0%
 

Малко над две трети от разходите по мерките са предвидени за басейна  на р.Струма, 
което е разбираемо предвид факта, че това е най-големия речен басейн на територията на 
района и в него е концентрирано около 77% от населението. С най-малък дял на разходите от 
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общо предвидените по мерките разходи е басейна на р. Доспат, който е и най-малкия на 
територията на района (около 2% от населението). 

Всички мерки, включени в ПУРБ, са с инвестиционна насоченост – изграждане на 
ГПСОВ и канализация за населени места с население над 10 000 е.ж; инвестиции в 
изграждането на ГПСОВ и канализационна мрежа за населени места с население 2 000 - 10 000 
е.ж.; доизграждане и/или реконструкция на водопроводна мрежа; доизграждане и/или 
реконструкция на напоителни системи; изграждане на язовири за питейно-битово 
водоснабдяване; проектиране, учредяване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците за 
питейно – битово водоснабдяване и т.н. 

Освен инвестиционните разходи, всички предвидени в ПУРБ мерки включват и разходи 
за експлоатация и/или разходи за поддръжка. Те възлизат на обща стойност 255 065 753 евро 
(498 865 хил.лв.): разходи за експлоатация (оперативни разходи)  -  84 023 306 евро (164 335 
хил.лв.) и разходи за поддръжка - 171 042 447 евро (334 530 хил.лв.). Тези разходи са 
представени като общи суми за всяка мярка като включват разходите за експлоатация и 
поддръжка за 20 годишен период. В тази връзка по-нататък в анализа тези разходи се 
разглеждат отделно от еднократните разходи (инвестициите) свързани с осъществяването на 
конкретната мярка като сумата им е ще бъде разделена по равно на 20 и ще бъде разглеждана за 
всяка отделна година от този период с цел да се проследи, до каква степен разходите свързани с 
експлоатацията и поддръжката на новоизградената инфраструктура могат да бъдат покрити с 
постъпления, генерирани от потребителите.  

Разгледаните по-горе мерки, които са включени в ПУРБ, целят достигане към 2015 г. на 
добро състояние на водите в съответствие с изискванията на РДВ 2000/60/ЕС. Периодът, в 
който тези мерки трябва да бъдат реализирани е 2009-2015 г. За целите на последващия анализ е 
необходимо да се извърши разпределение по години на предвидените по мерките средства. В 
тази връзка, обаче е необходимо да се направят няколко уточнения.  

При някои групи от мерки, България има вече поети ангажименти по силата на Договора 
за присъединяване към Европейския съюз. Такива са: 

Изграждането на канализационни системи и ГПСОВ за агломерации с население над 
10 000 е.ж. – до 31.12.2010 г.; 

Изграждането на канализационни системи и ГПСОВ за агломерации с население между 
2 000 и 10 000 е.ж. – до 31.12.2014 г.; 

Задължителният характер на тези ангажименти и налагането на глоби върху България 
при неспазването им, изисква разходите за  изграждането на канализационни системи и ГПСОВ 
за агломерации с население над 10 000 е.ж. да бъдат включени изцяло в 2010 г. Разходите за 
изграждането на канализационни системи и ГПСОВ за агломерации с население между 2 000 и 
10 000 е.ж. ще бъдат разпределени в периода 2011-2014 г. Разпределянето им по години следва 
логиката, че най-малко разходи ще се извършват през първата година (2011 г.) и с напредването 
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на реализацията на съответните инвестиционни проекти разходите ще се увеличават и ще бъдат 
най-високи през последната година от реализацията им (2014 г.). 

От друга страна учредяване на СОЗ около питейни водоизточници и съоръжения 
(повърхностни и подземни източници) също трябваше вече да е приключило по силата на 
редица нормативни изисквания. Това също прави свързаните със СОЗ мерки неотложни и 
налага тяхната реализация още през 2010 г. 

Разпределението по години на разходите за мерките свързани с:  
Изграждане на защитни прагове с рибни проходи; 
Доизграждане и/или реконструкция на напоителните системи - съоръжения за 

водовземане, пренос и разпределение; 
Доизграждане и/или реконструкция на водопроводна мрежа; 
Изграждане на язовири за питейно-битово водоснабдяване, 
е извършено за годините, посочени в съответните таблици от БДЗБР. Разпределението на 

средствата следва логиката, че най-малко разходи ще се извършват през първата година и с 
напредването на реализацията на съответните инвестиционни проекти разходите ще се 
увеличават и ще бъдат най-високи през последната година от реализацията им (в повечето 
случаи при тези мерки това е 2015 г.).  

Описаното по-горе разпределение по години на разходите за мерките е необходимо, за да 
може да бъде направена оценка на възстановяването на разходите за водни услуги предвид 
дългосрочните прогнози за предлагане и потребление на вода. Тя е  направена в Раздел VІ. На 
ПУРБ. 

  
6.2. Анализ на разходите и ползите 
 
Прилагането на инструментариума на анализа на разходите и ползите по отношение на 

мерките, заложени в ПУРБ, цели да даде оценка коя е най-ефективната комбинация от мерки и 
действия. 

Първата стъпка при оценката е да се дефинират алтернативи т.е. комбинации от мерки, 
които да бъдат оценени. 

Крайните срокове свързани с изграждането на канализационни системи и ГПСОВ, поети 
по силата на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз: 

Изграждането на канализационни системи и ГПСОВ за агломерации с население над 
10 000 е.ж. – до 31.12.2010 г.; 

Изграждането на канализационни системи и ГПСОВ за агломерации с население между 
2 000 и 10 000 е.ж. – до 31.12.2014 г., 
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и нетърпящото отлагане на учредяването на СОЗ около питейни водоизточници и 
съоръжения (повърхностни и подземни източници), правят задължително разпределянето на 
разходите по тези мерки в точно определени години.  

Отчитайки особеностите и размера на предвиденото финансиране по мерките, могат да 
се дефинират 2 алтернативни комбинации от времево разпределение на мерките: 

 
Алтернатива 1:  
Разпределяне на разходите за изграждането на канализационни системи и ГПСОВ за 

агломерации с население над 10 000 е.ж. за 2010 г.; 
Разпределяне на разходите за изграждането на канализационни системи и ГПСОВ за 

агломерации с население между 2 000 и 10 000 е.ж. за периода 2011-2014 г. 
Разпределяне на разходите за учредяването на СОЗ около питейни водоизточници и 

съоръжения (повърхностни и подземни източници) за 2010 г. 
Разпределяне на разходите по останалите мерки съгласно описаното в т.2 по-горе т.е. 

вместването на всички мерки в рамките на периода до 2015 г. 
 
Алтернатива 2:  
Разпределяне на разходите за изграждането на канализационни системи и ГПСОВ за 

агломерации с население над 10 000 е.ж. за 2010 г.; 
Разпределяне на разходите за изграждането на канализационни системи и ГПСОВ за 

агломерации с население между 2 000 и 10 000 е.ж. за периода 2011-2014 г. 
Разпределяне на разходите за учредяването на СОЗ около питейни водоизточници и 

съоръжения (повърхностни и подземни източници) за 2010 г. 
Разпределяне на всички останали групи разходи за периода след 2015 г. 
Анализът на разходите и ползите е направен въз основа на следната информация: 
Сума на разходите по мерките (текущи и инвестиционни); 
Приблизителна оценка на евентуалните оперативни приходи от новоизградената 

инфраструктура. Те са изчислени чрез следния алгоритъм: (1) определен е броя на ново-
присъединеното население към канализационни системи и ПСОВ; (2) изчислено е прогнозното 
количество на отведени и пречистени отпадъчни води, което това население ще генерира; (3) 
изчислени са прогнозните приходи като произведение на прогнозното количество на отведени и 
пречистени отпадъчни води и прогнозните цени за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. 

Приблизителна оценка на социалните ползи от прилагането на мерките. Тъй като не 
разполагаме с подробна информация за естеството на всеки един конкретен инвестиционен 
проект, не можем да остойностим типичните ползи от инвестиционни проекти свързани с 
изграждането на канализация и ПСОВ като напр. спестяване на разходи от обслужване на 
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септични ями, повишаване на стойностите на недвижимото имущество и т.н1. Също така на 
този етап не могат да се остойностят ползите свързани с учредяването на СОЗ и подобряването 
на хидроморфологичното състояние на водните тела. Към настоящия момент може да се 
направи приблизителна оценка само на ефекта от подобреното състояние на екосистемите в 
резултат от изграждането на ПСОВ.  

Докладът „Ползите за страните кандидатки от привеждането в съответствие с 
достиженията на европейското екологично право” (Ecotech et al, 1999), прави допускането, че 
тези косвени ползи са ползи за цялото население на страната, в случая България. За целите на 
конкретен проект годишните ползи се измерват в евро на домакинство на километър на реката, 
в участъка, където ще има ефект.  

Съгласно този доклад Ползи = Брой домакинства в България*Дължина на реката, 
участъкът, в който има подобрения (kм)*Коефициент от скала, отразяващ приноса на 
проекта към съответствието с европейските директиви или 3,034 млн*9 км*0, 0017(евро) за 
поречието на една река, в която се заустват пречистените от ГПСОВ води. Тъй като за 
агломерациите с население над 10 000 е.ж. ще бъдат изградени/реконструирани 11 ГПСОВ, а за 
агломерациите с население 2 000 - 10 000 е.ж. ще бъдат изградени 41 ГПСОВ се приема, че ще 
има ефект върху поречията на 52 реки. Така може да се направи приблизителна оценка на 
ефекта от подобреното състояние на екосистемите в резултат от изграждането на ПСОВ за 
двете групи агломерации. Приема се, че ползите настъпват в първата година от началото на 
експлоатацията на новоизградената инфраструктура. 

Съгласно изискванията на Ръководството за анализ на разходите и ползите на ЕК при 
финансовия анализ е използвана норма на дисконтиране от 5%, а при икономическия анализ е 
използвана социална норма на дисконтиране от 5,5%.   

На настоящия етап не са възможни анализ на чувствителността и анализ на риска поради 
недостатъчното информация и приблизителния характер на оценката. 

Резултатите от анализа на разходите и ползите за двете алтернативи са представени в 
следващите две таблици: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 За тази цел са необходими подробни данни за всеки един инвестиционен проект (брой имоти, брой сградни 
отклонения, брой септични ями, средни цени на отводняване на септични ями в района, средни цени на имотите в 
градовете и селата и т.н.). 
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Таблица VІІ.13. Анализ разходи-ползи на Алтернатива 1 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Изходящи парични потоци     
Мерки от ПУРБ - изграждане на нови  
пречиствателни станции за отпадъчни води 
от агломерации  над 10000 е.ж. хил.лв. 66 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените пречиствателни станции 
за отпадъчни води от агломерации  над 
10000 е.ж. хил.лв. 0 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 

Мерки от ПУРБ - изграждане на нови  
пречиствателни станции за отпадъчни води 
от агломерации  между 2000 и  10000 е.ж  хил.лв. 0 10 648 15 973 31 945 47 918 0 0 0 0 0 
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените пречиствателни станции 
за отпадъчни води от агломерации  между 
2000 и  10000 е.ж  хил.лв. 0 0 0 0 0 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 
Мерки от ПУРБ - разширение, 
модернизация и реконструкция на 
съществуващи ГПСОВ за агломерации над 
10 000 е.ж. хил.лв. 76 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на разширените, модернизираните и 
реконструирани  ГПСОВ за агломерации 
над 10 000 е.ж. хил.лв. 0 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на канализация за отвеждане  
на отпадъчни води в ГПСОВ за агломерации 
над 10000 е.ж.  хил.лв. 200 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградената канализация за 
отвеждане  на отпадъчни води в ГПСОВ за 
агломерации над 10000 е.ж.  хил.лв. 0 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на канализация за отвеждане  
на отпадъчни води в ГПСОВ за агломерации 
между 2000 и  10000 е.ж.  хил.лв. 0 42 376 63 564 127 129 190 693 0 0 0 0 0 
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградената канализация за 
отвеждане  на отпадъчни води в ГПСОВ за 
агломерации между 2000 и  10000 е.ж.  хил.лв. 0 0 0 0 0 7 922 7 922 7 922 7 922 7 922 

Мерки от ПУРБ - изграждане на защитни 
прагове с рибни проходи  хил.лв. 0 1 051 1 576 2 627 3 283 4 597 0 0 0 0 

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените защитни прагове с 
рибни проходи  хил.лв. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на напоителните системи - 
съоръжения за водовземане, пренос и 
разпределение  хил.лв. 0 3 678 5 516 9 194 11 492 16 089 0 0 0 0 
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените напоителните системи - 
съоръжения за водовземане, пренос и 
разпределение  хил.лв. 0 0 0 0 0 0 41 41 41 41 
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на водопроводна мрежа  хил.лв. 0 18 483 27 725 46 209 57 761 80 865 0 0 0 0 

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на доизградената и/или реконструираната 
водопроводна мрежа хил.лв. 0 0 0 0 0 0 4 319 4 319 4 319 4 319 

Мерки от ПУРБ - изграждане на язовири за 
питейно-битово водоснабдяване  хил.лв. 0 0 47 879 59 848 59 848 71 818 0 0 0 0 

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените язовири за питейно-
битово водоснабдяване  хил.лв. 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 
Мерки от ПУРБ - проектиране, учредяване и 
експлоатация на СОЗ около 
водоизточниците за питейно – битово 
водоснабдяване хил.лв. 27 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените СОЗ  хил.лв. 0 438 438 438 438 438 438 438 438 438 

Общо изходящи парични потоци хил.лв. 369 676 85 255 171 251 285 970 380 014 193 927 24 943 24 943 24 943 24 943 
            

Входящи парични потоци            

Приходи от пречистване на отпадъчни води 
от експлоатацията на новоизградената 
инфраструктура хил.лв. 868 1 082 1 267 2 032 2 260 2 512 2 792 3 104 3 450 

Приходи от отвеждане на отпадъчни води от 
експлоатацията на новоизградената 
инфраструктура хил.лв. 52 86 137 179 185 191 198 204 211 
Подобрено качество на екосистемите в 
резултат от изграждането на екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население над 10 000 е.ж. хил.лв.   999 999 999 999 999 999 999 999 999 

Подобрено качество на екосистемите в 
резултат от изграждането на екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население 2 000 - 10 000 е.ж. хил.лв.         3 722 3 722 3 722 3 722 3 722 

Остатъчна стойност за екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население над 10 000 е.ж. хил.лв.                     

Остатъчна стойност за екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население 2 000 - 10 000 е.ж. хил.лв.                     
Общо входящи парични потоци хил.лв. 0 1 919 2 167 2 403 3 210 7 166 7 424 7 711 8 029 8 382 
Нетен паричен поток-финансов анализ хил.лв. -369 676 -84 334 -170 083 -284 565 -377 803 -191 482 -22 240 -21 953 -21 635 -21 282 
Нетен паричен поток-икономически 
анализ хил.лв. -369 676 -83 335 -169 085 -283 566 -376 804 -186 761 -17 519 -17 232 -16 914 -16 561 
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Изходящи парични потоци   
Мерки от ПУРБ - изграждане на нови  
пречиствателни станции за отпадъчни води 
от агломерации  над 10000 е.ж. хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените пречиствателни станции 
за отпадъчни води от агломерации  над 
10000 е.ж. хил.лв. 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255

Мерки от ПУРБ - изграждане на нови  
пречиствателни станции за отпадъчни води 
от агломерации  между 2000 и  10000 е.ж  хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените пречиствателни станции 
за отпадъчни води от агломерации  между 
2000 и  10000 е.ж  хил.лв. 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618
Мерки от ПУРБ - разширение, 
модернизация и реконструкция на 
съществуващи ГПСОВ за агломерации над 
10 000 е.ж. хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на разширените, модернизираните и 
реконструирани  ГПСОВ за агломерации 
над 10 000 е.ж. хил.лв. 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на канализация за отвеждане  
на отпадъчни води в ГПСОВ за агломерации 
над 10000 е.ж.  хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградената канализация за 
отвеждане  на отпадъчни води в ГПСОВ за 
агломерации над 10000 е.ж.  хил.лв. 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на канализация за отвеждане  
на отпадъчни води в ГПСОВ за агломерации 
между 2000 и  10000 е.ж.  хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0



План за управление на  
Западнобеломорски район за басейново управление                          Обща част        Раздел VII 
 

                 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район 449
    

 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградената канализация за 
отвеждане  на отпадъчни води в ГПСОВ за 
агломерации между 2000 и  10000 е.ж.  хил.лв. 7 922 7 922 7 922 7 922 7 922 7 922 7 922 7 922

Мерки от ПУРБ - изграждане на защитни 
прагове с рибни проходи  хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените защитни прагове с 
рибни проходи  хил.лв. 1 1 1 1 1 1 1 1
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на напоителните системи - 
съоръжения за водовземане, пренос и 
разпределение  хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените напоителните системи - 
съоръжения за водовземане, пренос и 
разпределение  хил.лв. 41 41 41 41 41 41 41 41
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на водопроводна мрежа  хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на доизградената и/или реконструираната 
водопроводна мрежа хил.лв. 4 319 4 319 4 319 4 319 4 319 4 319 4 319 4 319

Мерки от ПУРБ - изграждане на язовири за 
питейно-битово водоснабдяване  хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените язовири за питейно-
битово водоснабдяване  хил.лв. 25 25 25 25 25 25 25 25
Мерки от ПУРБ - проектиране, учредяване и 
експлоатация на СОЗ около 
водоизточниците за питейно – битово 
водоснабдяване хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените СОЗ  хил.лв. 438 438 438 438 438 438 438 438

Общо изходящи парични потоци хил.лв. 24 943 24 943 24 943 24 943 24 943 24 943 24 943 24 943
          
Входящи парични потоци          

Приходи от пречистване на отпадъчни води 
от експлоатацията на новоизградената 
инфраструктура хил.лв. 3 835 4 254 4 727 5 250 5 832 6 477 7 192 7 987

Приходи от отвеждане на отпадъчни води от 
експлоатацията на новоизградената 
инфраструктура хил.лв. 219 226 233 241 249 257 266 275
Подобрено качество на екосистемите в 
резултат от изграждането на екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население над 10 000 е.ж. хил.лв. 999 999 999 999 999 999 999 999

Подобрено качество на екосистемите в 
резултат от изграждането на екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население 2 000 - 10 000 е.ж. хил.лв. 3 722 3 722 3 722 3 722 3 722 3 722 3 722 3 722

Остатъчна стойност за екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население над 10 000 е.ж. хил.лв.               51 397

Остатъчна стойност за екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население 2 000 - 10 000 е.ж. хил.лв.               185 586

Общо входящи парични потоци хил.лв. 8 774 9 201 9 681 10 213 10 802 11 455 12 179 249 966
Нетен паричен поток-финансов анализ хил.лв. -20 890 -20 463 -19 983 -19 452 -18 862 -18 209 -17 485 220 302
Нетен паричен поток-икономически 
анализ хил.лв. -16 169 -15 742 -15 262 -14 731 -14 141 -13 488 -12 764 225 023
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Показател Стойност 
ФННС -1 283 718,05 лв 
ИННС -1 228 520,00 лв 

 
Таблица VІІ.14. Анализ разходи-ползи на Алтернатива 2 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Изходящи парични потоци     
Мерки от ПУРБ - изграждане на нови  
пречиствателни станции за отпадъчни води 
от агломерации  над 10000 е.ж. хил.лв. 66 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените пречиствателни станции 
за отпадъчни води от агломерации  над 
10000 е.ж. хил.лв. 0 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 

Мерки от ПУРБ - изграждане на нови  
пречиствателни станции за отпадъчни води 
от агломерации  между 2000 и  10000 е.ж  хил.лв. 0 10 648 15 973 31 945 47 918 0 0 0 0 0 
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените пречиствателни станции 
за отпадъчни води от агломерации  между 
2000 и  10000 е.ж  хил.лв. 0 0 0 0 0 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 
Мерки от ПУРБ - разширение, 
модернизация и реконструкция на 
съществуващи ГПСОВ за агломерации над 
10 000 е.ж. хил.лв. 76 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на разширените, модернизираните и 
реконструирани  ГПСОВ за агломерации 
над 10 000 е.ж. хил.лв. 0 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на канализация за отвеждане  
на отпадъчни води в ГПСОВ за агломерации 
над 10000 е.ж.  хил.лв. 200 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградената канализация за 
отвеждане  на отпадъчни води в ГПСОВ за 
агломерации над 10000 е.ж.  хил.лв. 0 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на канализация за отвеждане  
на отпадъчни води в ГПСОВ за агломерации 
между 2000 и  10000 е.ж.  хил.лв. 0 42 376 63 564 127 129 190 693 0 0 0 0 0 
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградената канализация за 
отвеждане  на отпадъчни води в ГПСОВ за 
агломерации между 2000 и  10000 е.ж.  хил.лв. 0 0 0 0 0 7 922 7 922 7 922 7 922 7 922 

Мерки от ПУРБ - изграждане на защитни 
прагове с рибни проходи  хил.лв.             1 094 1 094 1 094 1 094 

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените защитни прагове с 
рибни проходи  хил.лв.                     
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на напоителните системи - 
съоръжения за водовземане, пренос и 
разпределение  хил.лв.             3 831 3 831 3 831 3 831 
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените напоителните системи - 
съоръжения за водовземане, пренос и 
разпределение  хил.лв.                     
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на водопроводна мрежа  хил.лв.             19 254 19 254 19 254 19 254 

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на доизградената и/или реконструираната 
водопроводна мрежа хил.лв.                     

Мерки от ПУРБ - изграждане на язовири за 
питейно-битово водоснабдяване  хил.лв.             19 949 19 949 19 949 19 949 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените язовири за питейно-
битово водоснабдяване  хил.лв.                     
Мерки от ПУРБ - проектиране, учредяване и 
експлоатация на СОЗ около 
водоизточниците за питейно – битово 
водоснабдяване хил.лв. 27 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените СОЗ  хил.лв. 0 438 438 438 438 438 438 438 438 438 

Общо изходящи парични потоци хил.лв. 369 676 62 043 88 555 168 092 247 629 20 558 64 686 64 686 64 686 64 686 
            

Входящи парични потоци            

Приходи от пречистване на отпадъчни води 
от експлоатацията на новоизградената 
инфраструктура хил.лв. 0 868 1 082 1 267 2 032 2 260 2 512 2 792 3 104 3 450 

Приходи от отвеждане на отпадъчни води от 
експлоатацията на новоизградената 
инфраструктура хил.лв. 0 52 86 137 179 185 191 198 204 211 
Подобрено качество на екосистемите в 
резултат от изграждането на екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население над 10 000 е.ж. хил.лв. 0 999 999 999 999 999 999 999 999 999 

Подобрено качество на екосистемите в 
резултат от изграждането на екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население 2 000 - 10 000 е.ж. хил.лв. 0         3 722 3 722 3 722 3 722 3 722 

Остатъчна стойност за екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население над 10 000 е.ж. хил.лв.                     

Остатъчна стойност за екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население 2 000 - 10 000 е.ж. хил.лв.                     
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Общо входящи парични потоци хил.лв. 0 1 919 2 167 2 403 3 210 7 166 7 424 7 711 8 029 8 382 
Нетен паричен поток-финансов анализ хил.лв. -369 676 -61 122 -87 387 -166 688 -245 418 -18 113 -61 983 -61 696 -61 378 -61 025 
Нетен паричен поток-икономически 
анализ хил.лв. -369 676 -60 124 -86 388 -165 689 -244 419 -13 392 -57 262 -56 975 -56 657 -56 304 

 
 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Изходящи парични потоци   
Мерки от ПУРБ - изграждане на нови  
пречиствателни станции за отпадъчни води 
от агломерации  над 10000 е.ж. хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените пречиствателни станции 
за отпадъчни води от агломерации  над 
10000 е.ж. хил.лв. 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255

Мерки от ПУРБ - изграждане на нови  
пречиствателни станции за отпадъчни води 
от агломерации  между 2000 и  10000 е.ж  хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените пречиствателни станции 
за отпадъчни води от агломерации  между 
2000 и  10000 е.ж  хил.лв. 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618
Мерки от ПУРБ - разширение, 
модернизация и реконструкция на 
съществуващи ГПСОВ за агломерации над 
10 000 е.ж. хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на разширените, модернизираните и 
реконструирани  ГПСОВ за агломерации 
над 10 000 е.ж. хил.лв. 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586 2 586
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на канализация за отвеждане  
на отпадъчни води в ГПСОВ за агломерации 
над 10000 е.ж.  хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградената канализация за 
отвеждане  на отпадъчни води в ГПСОВ за 
агломерации над 10000 е.ж.  хил.лв. 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740 3 740
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на канализация за отвеждане  
на отпадъчни води в ГПСОВ за агломерации 
между 2000 и  10000 е.ж.  хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградената канализация за 
отвеждане  на отпадъчни води в ГПСОВ за 
агломерации между 2000 и  10000 е.ж.  хил.лв. 7 922 7 922 7 922 7 922 7 922 7 922 7 922 7 922

Мерки от ПУРБ - изграждане на защитни 
прагове с рибни проходи  хил.лв. 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094 1 094

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените защитни прагове с 
рибни проходи  хил.лв.                 
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на напоителните системи - 
съоръжения за водовземане, пренос и 
разпределение  хил.лв. 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831
Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените напоителните системи - 
съоръжения за водовземане, пренос и 
разпределение  хил.лв.                 
Мерки от ПУРБ - доизграждане и/или 
реконструкция на водопроводна мрежа  хил.лв. 19 254 19 254 19 254 19 254 19 254 19 254 19 254 19 254

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на доизградената и/или реконструираната 
водопроводна мрежа хил.лв.                 

Мерки от ПУРБ - изграждане на язовири за 
питейно-битово водоснабдяване  хил.лв. 19 949 19 949 19 949 19 949 19 949 19 949 19 949 19 949
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените язовири за питейно-
битово водоснабдяване  хил.лв.                 
Мерки от ПУРБ - проектиране, учредяване и 
експлоатация на СОЗ около 
водоизточниците за питейно – битово 
водоснабдяване хил.лв. 0 0 0 0 0 0 0 0

Мерки от ПУРБ - експлоатация и поддръжка 
на новоизградените СОЗ  хил.лв. 438 438 438 438 438 438 438 438

Общо изходящи парични потоци хил.лв. 64 686 64 686 64 686 64 686 64 686 64 686 64 686 64 686
          

Входящи парични потоци          

Приходи от пречистване на отпадъчни води 
от експлоатацията на новоизградената 
инфраструктура хил.лв. 3 835 4 254 4 727 5 250 5 832 6 477 7 192 7 987

Приходи от отвеждане на отпадъчни води от 
експлоатацията на новоизградената 
инфраструктура хил.лв. 219 226 233 241 249 257 266 275
Подобрено качество на екосистемите в 
резултат от изграждането на екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население над 10 000 е.ж. хил.лв. 999 999 999 999 999 999 999 999

Подобрено качество на екосистемите в 
резултат от изграждането на екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население 2 000 - 10 000 е.ж. хил.лв. 3 722 3 722 3 722 3 722 3 722 3 722 3 722 3 722

Остатъчна стойност за екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население над 10 000 е.ж. хил.лв.               51 397

Остатъчна стойност за екологичната 
инфраструктура за агломерациите с 
население 2 000 - 10 000 е.ж. хил.лв.               185 586
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  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Общо входящи парични потоци хил.лв. 8 774 9 201 9 681 10 213 10 802 11 455 12 179 249 966
Нетен паричен поток-финансов анализ хил.лв. -60 633 -60 206 -59 726 -59 194 -58 605 -57 952 -57 227 180 559
Нетен паричен поток-икономически 
анализ хил.лв. -55 912 -55 485 -55 005 -54 473 -53 884 -53 231 -52 506 185 280

 
 
Показател Стойност 
ФННС -1 124 005,99 лв. 
ИННС -1 063 473,08 лв. 
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7. Анализ на несъответствието и преценка на необходимостта от потенциална 
/времева и целева/ дерогация, спрямо  екологичните цели на директивата, въз основа 
на оценка на разходите и ползите. 

 
Чл.4, ал.4 от РДВ допуска отлагане във времето за постигане на целите за добро 

състояние. Възможните причини за отлагане на постигането на целите за добро състояние 
са технически, естествени или икономически причини. 

Естеството на икономическия анализ на водите предполага фокусиране на анализа 
главно върху икономическите причини за отлагане във времето на постигането на целите. 
Тези причини са свързани с недостига на средства за финансиране на всички мерки, 
заложени в ПУРБ, което налага отлагане на част от тях във времето.  

Анализите, направени в  Раздел VІ на ПУРБ показват, че прогнозните приходи от 
водни услуги в района не са достатъчни, за да покрият разходите за водни услуги  
включително инвестициите и разходите за експлоатация и поддръжка свързани с мерките 
в ПУРБ. От друга страна разчетените по различни източници на финансиране средства 
няма да бъдат достатъчни за покриване на разходите по всички мерки (без тези за 
експлоатация и поддръжка) от ПУРБ, ако  всички  те бъдат разпределени до 2015г.  

 
Таблица  VІІ.15. Съотношение на разходите по мерките от ПУРБ (без тези за 

експлоатация и поддръжка)  и източниците на финансиране (Алтернатива 1 от Анализ „Разходи и 
ползи”) 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Мерки (без разходи за 
експлоатация и поддръжка) 

Хил.лв. 
369 676 76 236 162 233 276 951 370 996 173 369

Финансиране  Хил.лв. 142 035 46 007 52 372 53 968 69 328 35 587
 

Идентифицираният недостиг от средства в периода до 2015 г. налага 
преразпределяне на част от разходите по мерките за периода след 2015 г.  

Отправна точка при отлагането на изпълнението на мерки за след 2015 г. е това 
дали изпълнението на дадена група мерки е обвързано с  вече поети ангажименти по 
силата на Договора за присъединяване към Европейския съюз.  

Такива са: (1) Изграждането на канализационни системи и ГПСОВ за агломерации 
с население над 10 000 е.ж. – до 31.12.2010 г.; (2) Изграждането на канализационни 
системи и ГПСОВ за агломерации с население между 2 000 и 10 000 е.ж. – до 31.12.2014 г. 
Към мерките с невъзможност за отлагане могат да се присъединят и тези за учредяването 
на СОЗ, което също трябваше вече да е приключило по силата на редица нормативни 
изисквания.  
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Ако за периода до 2015 г. бъдат оставени само споменатите по-горе групи мерки, а 
другите бъдат отложени след 2015г. то съотношението на разходите по мерките от ПУРБ 
(без тези за експлоатация и поддръжка)  и източниците на финансиране до 2015г. се 
подобрява и недостигът може да се компенсира от допълнителните приходи от 
увеличаването на цените за водни услуги в резултат от въвеждането на адекватна ценова 
политика и осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет. 

 

Таблица  VІІ.16. Съотношение на разходите по мерките от ПУРБ (без тези за експлоатация и 
поддръжка)  и източниците на финансиране (Алтернатива 2 от Анализ „Разходи и ползи”) 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Мерки (без разходи за 
експлоатация и поддръжка) 

Хил.лв.
369 676 53 025 79 537 159 074 238 611 0

Финансиране  Хил.лв. 142 035 46 007 52 372 53 968 69 328 35 587

 
В подкрепа на този подход на дерогация са и резултатите от анализа на разходите и 

ползите от предходната точка. В нея е извършен анализ на двете посочени алтернативи: 
Алтернатива 1: Всички предвидени мерки се разполагат в границите до 2015 г. 
Алтернатива 2: В рамките на периода до 2015 г. се разглеждат само мерките, 

чието изпълнение е обвързано с вече поети ангажименти по силата на Договора за 
присъединяване към Европейския съюз - (1) Изграждането на канализационни системи и 
ГПСОВ за агломерации с население над 10 000 е.ж. – до 31.12.2010 г.; (2) Изграждането на 
канализационни системи и ГПСОВ за агломерации с население между 2 000 и 10 000 е.ж. 
– до 31.12.2014 г.; както и учредяването на СОЗ. Всички останали мерки се разпределят 
равномерно по години за периода 2016-2027 г. 

 

Таблица  VІІ.17. Стойности на показателите от Анализ „Разходи-ползи” 

 
Показатели Алтернатива 1 Алтернатива 2 

ФННС -1 283 718,05 лв -1 124 005,99 лв. 
ИННС -1 228 520,00 лв -1 063 473,08 лв. 

 
И двете алтернативи получават отрицателни стойности на нетната настояща 

стойност (ННС), но стойностите на показателя за Алтернатива 2 са по-благоприятни от 
тези на Алтернатива 1, което я прави по-предпочитания и окончателен вариант  на 
Програмата от мерки. Допълнителните мерки разписани в Алтернатива 1 се отлагат по 
описаните вече по-горе причини за следващия 6 годишен цикъл на ПУРБ, тоест за 2021г. 
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