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РАЗДЕЛ 7
КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА
Раздел VII на Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски
район (2016-2021г.) е разработен в съответствие с изискванията на чл. 11 от Директива
2000/60/ЕС, транспонирани в Глава Х “Управление на водите”, раздел V “Програми от
мерки за опазване и възстановяване на водите”; раздел VI „Планове за управление на
речните басейни”, чл. 157, ал. 1, т.8; чл. 159 ал.2 т.3 и т.4; Глава IX „Защита от вредното
въздействие на водите”, Раздел IV „Планове за управление на риска от наводнения”,
Чл.146 к ал.1 т.4 от Закона за водите и съдържа кратък преглед на програми от мерки за
постигане на целите за опазване на околната среда.
Механизмът, чрез който ще бъдат постигнати заложените цели е адаптиране и
прилагане на конкретна Програма от мерки за Западнобеломорски район за басейново
управление. Член 11 от РДВ поставя типовете мерки, които трябва да бъдат включени в
плана. Това са основни мерки и където е необходимо, допълнителни мерки.
Целта на актуализацията на програмата от мерки е на база на наличната
информация и натрупания експертен опит да се определят такива мерки, които
приложени към съответните водни тела да доведат до осигуряване на постигането на
качествените екологични стандарти за водата.
С Програмата от мерки се посочва на общините, водоползвателите и
отговорните институции кои мерки трябва да се предприемат в рамките на районите и
обектите, за които са отговорни, спрямо установените програми от мерки.
Независимо, че мерките са разписани от БД „ЗБР”, те се прилагат от засегнатите
обществени институции, от замърсителя или от общината.
Програмата от мерки се преразглежда на всеки 6 години и се подлага на
обществени консултации със засегнатите институции, честни инвеститори и общини.
Целта е чрез диалог да бъде изяснено какви усилия се изискват за подобряване на
водните тела, с оглед на постигане на екологичните качествени стандарти.
7.1. Преглед на изпълнението на програмите от мерки за постигане на
целите за опазване на околната среда
Прегледът на изпълнението на програмите от мерки се извършва в съответствие
с чл. 159, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за водите и съдържа списък на мерките, предвидени
в предходния план, които не са били предприети, и обяснение за причините за това.
Целта е бъде надградена и прецизирана Програмата от мерки (2016-2021г.). На фигура
№ 7.1 е представен процеса на изготвяне на актуализирана Програмата от мерки.
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Фигура № 7.1

Програмата от мерки в първия ПУРБ е в резултат на изготвения преглед на
значимите видове натиск и въздействие от човешка дейност върху състоянието на
повърхностните води и подземните води и установяване на проблемните области.
В ПоМ на ПУРБ (2010-2015) за Западнобеломорски район е възприет
минималистичен подход, като са включени главно основни мерки, които трябва да
бъдат изпълнени в първия планов период. Тези мерки са свързани с изпълнението на
изискванията на Директивата за градските пречиствателни станции за отпадъчни води
91/271/ЕС за изграждане на канализации и осигуряване на подходящо пречистване за
всички населени места над 2000 е.ж. до 2014 г. Планирани са ограничен брой
допълнителни мерки, които не са разписани по отделни водни тела предвид
недостатъчната информация и ниската достоверност на оценките за състоянието на
водните тела. Този недостатък е преодолян при разписването на Програмата от мерки в
настоящия план.
Събирането на информация в Басейнова дирекция “ЗБР” относно изпълнението
на планираните в ПУРБ (2020-2015) мерки е трудоемък процес. Данните се набавят и
обобщават чрез:
постъпили за разглеждане инвестиционни предложения, за които е
необходимо да се изготви оценка на допустимостта им с ПУРБ в рамките
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на процедури по ОВОС, ЕС и ЕО или да се издаде становище по чл.155,
ал.1, т.23 от ЗВ;
различни публични бази от данни - от медиите и от интернет-сайтовете на
отговорните институции; информация за стартирали и изпълнявани
проекти от различни институции, налична в информационната система за
управление, изпълнение и наблюдение (ИСУН) на одобрените Оперативни
програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС
и други.
Ежегодно директно запитване на отговорните институции за прилагането
на конкретни планирани мерки. В периода на прилагане на първия ПУРБ в
периода 2010-2015 година с цел събиране на актуална информация за
прилагане и изпълнение на планираните мерки и в съответствие със
задълженията на БД “ЗБР” в Становище по ЕО № 3-2/2009 г. на Министъра
на околната среда и водите по контрол при прилагането на мерките от
ПУРБ, се изпращат ежегодно писма (до средата на следващата година за
отчитане мерките в предходната) до съответните институции, отговорни за
изпълнението на мерките. Същите попълват изпратените им електронни
таблици. Допълнително през 2012 г. е събрана, обобщената и преработена
информация за стартиралите проекти от възможно най-широк кръг от
институции, която послужи за докладване изпълнението на предвидените
в първия цикъл на ПУРБ мерки през Европейската комисия в
информационната система WISE 1 . Изпълнението е оценено в следните
степени: мярката не е стартирала; мярката е планирана; мярката е в процес
на изпълнение; мярката е изпълнена изцяло.
Анализът на изпълнението на основните мерки показва:
От общ брой 8 броя ГПСОВ за агломерации над 10000 е.ж. до момента се
реализират дейности по 7 броя ГПСОВ, като и седемте са на етап
„планирането е в процес на изпълнение”.
В същото време се изпълнява нова (неразписана в ПУРБ) мярка
„Интегриран воден проект на гр. Радомир”, включваща и изграждане на
нова ГПСОВ – гр. Радомир.
От 41 броя ГПСОВ за агломерации с население между 2000 и 10000 е.ж.
са отчетени дейности по 11 броя ГПСОВ, които са на етап „планирането
е в процес на изпълнение”.
Като успешно може да се отчете реализирането на мярката „Разширение,
модернизация и реконструкция за ГПСОВ с население над 10000 е.ж.” в
която попадат ГПСОВ Кюстендил, Дупница и Батановци /за гр. Перник/.:
•
•

1

за ГПСОВ – Кюстендил е отчетен етап „завършено”;
за ГПСОВ - Дупница, етапа на изпълнение е „мярката е в процес на
изпълнение”;

WISE – Water Information System for Europe http://water.europa.eu/
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за ГПСОВ – гр. Батановци е отчетен етап „мярката е в процес на
изпълнение”.
Предвидената мярка за доизграждане и/или реконструкция на
канализация за отвеждане на отпадъчни води в ГПОСВ за агломерации
над 10 000 е.ж. в ЗБР за БУ е с дължина на канализационната мрежа
537 040 м, обслужваща 161 112 е.ж. Към 30.10.2012г. е приключило
изпълнението на дейности по изграждане на нова канализационна мрежа
- 2 848м. и рехабилитирана канализационна мрежа - 30 437м., която
обслужва 119 826 е.ж.
Предвидената мярка за доизграждане и/или реконструкция на
канализация за отвеждане на отпадъчни води в ГПОСВ за агломерации
между 2000 и 10 000 е.ж. в ЗБР за БУ е с дължина на канализационната
мрежа 1 137 496 м, която да обслужва 148369 е.ж. Към 30.10.2012г. е
приключило изпълнението на дейности по изграждане на 8050м,
рехабилитирана е 30 251 м, която обслужва 28 764 е.ж.
Успешно е приключило изпълнението на основна мярка „Доизграждане
и/или реконструкция на канализация за отвеждане на отпадъчни води в
ГПСОВ за агломерации над 10000 е.ж.”; „Реконструкция на ГПСОВ” Благоевград, с реконструкция на 3 бр. биобасейни, изграждане на
селектор за очистване на азот и фосфор; допълнителна мярка
„Доизграждане и/или реконструкция на водопроводна мрежа за
агломерации над 10 000 е.ж.” в Община Благоевград за обекти
кв.Грамада, кв.Струмско и ІV микрорайон в рамките на един общ проект
по ОП"Околна среда".
На етап приключване са дейностите по основна мярка „Реконструкция на
канализационната система на гр. Банско с изграждане на ПСОВ”, както и
„Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и
съпътстващи колектори на град Петрич”;
За някои от мерките за Изграждане на ПСОВ на населени места над 2000
екв.ж. е предвидено ново решение за отвеждане на формираните битови
отпадъчни води от тези селища към ПСОВ с по-голям капацитет. Такива
са следните мерки:
− „Изграждане или разширение на ПСОВ до 10000 екв.ж. за
с.Бистрица, с. Яхиново, с. Самораново.” Отпадъчните води на тези
населени места ще се пречистват в обща ПСОВ- Дупница”.
− Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа на
с.Слокощица и с.Лозно”- Отпадъчните води на тези населени
места ще отвеждат за пречистване в ПСОВ- Кюстендил”.
− „Изграждане или разширение на ПСОВ до 10000 екв.ж. за
с.Драгичево, с. Дивотино и с. Студена”. Мярката е част от
интегриран воден цикъл за гр.Перник. Отпадъчните води на тези
населени места ще се пречистват в ПСОВ- Батановци”.
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− „Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа на
гр.Якоруда”- мярката е включена в интегриран воден цикъл –
гр.Якоруда”.
В Приложение 7.1.а са представени изпълнени проекти в обхвата на ЗБР, за
които има осигурено финансиране по ОП.
Голяма част от стартиралите мерки в първия планов период са административни
и не изискват специално финансиране. БД „ЗБР” – Благоевград изпълнява всички
административни и законодателни мерки, включени в ПУРБ, които са станали
оперативни с приетите изменения на Закона за водите и съответните подзакононови
нормативни актове. Същите са свързани основно с: процедури по издаване, изменение
и продължаване срока на действие на издадените разрешителни за ползване и
водовземане, по реда на ЗВ; поддържане на регистри по реда на ЗВ; учредяване на СОЗ;
контролна дейност върху издадените разрешителни и др.
В Приложение 7.1.б. е представен списък на основните мерки от ПУРБ (20202015), които не са изпълнени. Всички те са включени в актуализираната Програма от
мерки на настоящия план.
Причините за неизпълнението се дължат на:
липса на ясен финансов ангажимент за изпълнение на мерките от
отговорните институции. За преодоляване на тези проблеми е
прието изменение на Закона за водите, предвиждащо приемането
на ПУРБ от Министерския съвет на България и осигуряването на
приоритетно финансиране и изпълнение на мерките.
липса на приоритетното финансиране по ОПОС на мерки,
заложени в ПУРБ (мерките за изграждане на канализации и ПСОВ
за агломерации, идентифицирани в диапазона между 2000 и 10000
е.ж. за 19 бр. населени места, не са включени в списъка на
допустимите бенефициенти и агломерации за финансиране по
приоритетна ос 1 на ОПОС за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за проекти за агломерации.
Същите населени места не са в
списъка на допустимите
бенефициенти по „Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 год.” съгласно разпоредбите на Наредба
№25/29.07.2008 год. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” и на практика не са
включени нито към агломерации между 2000 и 10000 е.ж., нито в
агломерации до 2000 е.ж., което ги поставя в неравностойно
положение спрямо останалите.
Оценка на ефекта от изпълнението на мерките от първия цикъл на ПУРБ е
представена в Раздел 4, точка 4.4.
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7.2. Актуализация на програмите от мерки за постигане на целите за
опазване на околната среда
Актуализация на програмите от мерки за постигане на целите за опазване на
околната е извършена съгласно изискванията на чл. 157, ал. 1, т. 8 от ЗВ .
Програмата от мерки на ЗБР за втория планов период е разработена въз основа
на национален Каталог от мерки. Той включва различни видове мерки – мерки от
ПУРБ (2010 – 2015г.) на четирите басейнови дирекции, Национална стратегия за
управление и развитие на водния сектор на Република България, Регионални генерални
планове за обособените територии на ВиК дружествата в страната, Национален каталог
от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения,
Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г., Програма за развитие
на селските райони 2014-2020 г., официално изпратена на ЕК на 26.02.2015 г., Проект
на Ръководство за докладване по РДВ от януари 2015 г., Каталог от мерки за борба със
замърсяването от селското стопанство съгласно РДВ, предложен от ЕК, Проект
"Ефективно управление на отпадъчните води: онлайн обучителен курс" (EMWater eLearning Course), финансиран от ЕС; Проект "Възстановяване на влажни зони и
намаляване на замърсяването" по програма на Глобалния екологичен фонд и Проекти
от ОПОС 2007 – 2013 г.
Най –общо, мерките в разработения каталог са разделени на две основни групи –
инвестиционни и меки мерки. Първите са свързани с изграждане, модернизация,
реконструкция и поддръжка на инфраструктурни и природни обекти, с цел опазването
на околната среда и постигането на екологичните цели. Меките мерки са насочени към
осъществяването на контролни дейности и мониторинг върху опазването на околната
среда, както и мерки които имат обучителен характер и са свързани с
природосъобразно водене на различни дейности. Тези мерки попадат в обхвата на
административните задължения, нормативно вменени на съответните държавни
институции и местни власти.
За всяка мярка е посочено какъв вид разходи включва – инвестиционни (И) или
оперативни (О). Инвестиционните разходи включват единствено строителномонтажните работи (СМР) и доставка на машини и оборудване за изграждането и/или
реконструкцията на инфраструктурни обекти. Оперативните от своя страна обхващат
разходите за възнаграждения, материали, външни услуги и други, свързани с
експлоатацията и поддръжката на инфраструктурните обекти и упражняването на
контрол върху опазването на околната среда. За остойностяване на конкретни мерки от
каталога се предлага използването на два подхода:
•

•

При първия мярката се остойностява на база на съществуващ вече проект.
Този подход позволява най-точно остойностяване на мярката, тъй като
включва реалните разходи за нейното реализиране.
Вторият подход се прилага, когато липсва готов проект за изпълнението
на мярката. При него остойностяването става на базата на предварително
определена единична цена, която се умножава по количествена величина,
която характеризира съответната мярка. За различните мерки се прилагат
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различни мерни единици и количествени величини, като единичните
стойности са определени на базата на различни информационни
източници.
За всяка от мерките в Каталога се съдържа информация относно: код на мярката;
тип на мярката – посочва се дали е инвестиционна (ИМ) или мека мярка (ММ); вид
разходи – за всяка мярка се посочва видът на разходите, които включва –
инвестиционни (И), оперативни (О) или и двата вида; наименование; описание – срещу
наименованието на мярката се включва кратка описателна информация за същността й
при необходимост; очакван ефект; очакван резултат; мерна единица и единична
стойност.
Актуализираната Програма от мерки от ПУРБ на ЗБР за периода 2016-2021г.
година включва основни мерки и където е необходимо допълващи мерки.
Основните мерки са мерките, които осигуряват изпълнението на
задължителните изисквания на Общността и друго екологично законодателство:
Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 2000 година за установяване на
рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите,
изм. с Решение № 2455/2001/ЕО от 20 ноември 2001 година;
Директива 2013/39/ЕС относно приоритетните вещества в областта на
политиката за водите;
Решение за изпълнение 2015/495 на Комисията за определяне на списък
за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски
съюз мониторинг в областта на политиката за водите;
Директива 2009/90/ЕО за определяне на технически спецификации за
химически анализ и мониторинг на състоянието на водите;
Директива 2008/105/ЕО от 16 декември 2008 година за определяне на
стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за
водите;
Директива 2006/44/ЕО от 6 септември 2006 година относно качеството на
сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване с цел да
бъдат годни за живота на рибите;
Директива 2006/11/EО от 15 февруари 2006 година относно замърсяване,
причинено от определени опасни вещества, изпуснати във водната околна
среда на Общността;
Директива 98/83/ЕО от 3 ноември 1998 година за качеството на водите,
предназначени за консумация от човека;
Директива 91/676/ЕИО от 12 декември 1991 година за опазване на водите
от замърсяване с нитрати от селскостопански източници ;
Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води;
Директива 80/68/ЕИО относно опазването на подпочвените води от
замърсяване, причинено от определени опасни вещества;
Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 30
ноември 2009 година относно опазването на дивите птици;
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Директива 92/43/ЕИО на съвета от 21 май 1992 година за опазване на
естествените местообитания и на дивата флора и фауна;
Директива на Съвета от 27 юни 1985 г. за оценка на последствията от
определени обществени и частни проекти върху околната среда
(85/337/ЕЕС);
Директива 86/278/ЕЕС за опазване на околната среда и в частност на
почвите, в случаите на употреба на утайки от отпадъчни води в
земеделието;
Директива на съвета от 15 юли 1991 г. относно предлагането на пазара на
продукти за растителна защита (91/414 ЕИО);
Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването;
Мерки за прилагане възстановяването на разходите;
Мерки за насърчаване ефективното и устойчиво използване на водите;
Мерки за защита качеството на питейната вода и намаляване на
необходимото ниво на пречистване;
Мерки за контрол на водовземането от повърхностни и подземни води;
Мерки за контрол на изкуственото подхранване на подземни води;
Мерки за контрол върху точковите зауствания;
Мерки за предотвратяване или контрол внасянето на дифузни
замърсители във водите;
Мерки за справяне с други значими въздействия върху състоянието, по
специално на хидроморфологичните условия;
Мерки за забрана на директни зауствания в подземни води;
Мерки за премахване или намаляване на замърсяването с приоритетни
вещества;
Мерки за предотвратяване на инцидентни замърсявания.
Допълващите мерки са планирани там, където е необходимо допълнение към
основните мерки за постигане на целите на РДВ.
Като продължение на ПоМ 2010-2015, ПоМ 2016-2021 има значително сходство
с нея, както по отношение на съдържанието, така и по използвания минималистичен
подход. Актуализираната ПоМ е изготвена в резултат на анализ на характеристиките
на района за басейново управление
на водите, натиска и въздействието на
замърсителите и техните източници върху водите, поставените екологични цели за
повърхностните и подземни водни тела, както и от идентифицираните проблемни
области.
Новото в нея е, че информацията за всяка индивидуална мярка е отнесена към
конкретно повърхностно или подземно водно тяло, и едновременно с това и към
определените движещи сили, а именно: урбанизация, селско стопанство, енергетика –
ВЕЦ, аквакултури, защита от наводнения, горско стопанство, индустрия, туризъм и
рекреация, транспорт, изменение в климата и други. Има и случаи, в които дадена
мярка е съотнесена към повече от една движеща сила.
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Програмата от мерки включва основни мерки (в т.ч. и тези, които не са
изпълнени в първия планов период) и допълнителни мерки за случаите, когато
цялостното прилагане на основните мерки не е достатъчно за постигане на целта:
„добро състояние до 2021г.”. Мерките са планирани за да бъдат постигнати всички
цели на РДВ, включително целите за зоните за защита на водите и мерки с цел
постепенно намаляване на замърсяването с приоритетни вещества, пълно или поетапно
елиминиране на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества.
Посочени са код на мярката; име на мярката; описание на мярката; тип на
мярката (основна, допълваща); съществува ли мярката в първия ПУРБ или е нова;
очакван резултат и очакван ефект от мярката за постигане екологичните цели;
компетентен орган, отговорен за прилагане на мярката; информация за стойността и
осигуреното финансиране; източник на финансиране.
Съгласно Глава десета, Раздел VІ, чл. 160 от Закона за водите, Плановете за
управление на речните басейни и актуализацията им се приемат от Министерския съвет
по предложение на министъра на околната среда и водите, което осигурява
съгласуваност на ПоМ със съответните министерства, ангажирани с изпълнение на
мерките в нея.
Разработени са Програма от мерки за повърхностните води (Приложение
7.2.а Програма от мерки за повърхностни води в ЗБР) и Програма от мерки за
подземните води (Приложение 7.2.б Програма от мерки за подземните води в ЗБР).
Също така са предвидени и мерки, насочени към зоните за защита на водите по
чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ ( Приложение 7.2.в Програма от мерки за зоните за
защита на водите в ЗБР).
Следва изрично да се подчертае, че в резултат от провеждането на Екологичната
оценка на ПУРБ и от обществените консултациии на проекта на ПУРБ, окончателното
формулиране и остойностяване на мерките е възможно да претърпи последваща
редакция. Крайният резултат от тези дейности ще бъде отразен в окончателния вариант
на ПУРБ.
7.2.1.
замърсяване.

Мерки,

свързани

с

натиск

от

точкови

източници

на

7.2.1.1. Мерки, насочени към заустванията на битови отпадъчни води
Тези мерки са свързани с изграждане, доизграждане и реконструкция на
канализационната мрежа, изграждане на пречиствателни станции за пречистване на
отпадъчни води от населени места и решаване на проблеми с отпадъци.
Този тип мерки са насочени към намаляване на натиска от органични
замърсители, азот, фосфор и микрозамърсители от точкови източници от градски
отпадъчни води.
Предвидените мерки, свързани с изпълнението на изискванията на Директивата
за градските пречиствателни станции за отпадъчни води 91/271/ЕС, която изисква
изграждане на канализации и осигуряване на подходящо пречистване за всички
населени места над 2000 е.ж. са всички неизпълнени мерки от ПУРБ за първия планов
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период. В програмата от мерки са предвидени и мерки за населените места под 2000
е.ж., където има частично изградена канализационна мрежа - за доизграждане на
канализацията и осигуряване на пречистване на отпадъчните води, където е установено
по-лошо от добро екологично състояние (поради превишения по биогенни вещества).
По-голямата част от подземните водни тела (34 бр.) в Западнобеломорски район са
определени като води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. За тях са
предприети мерки за намаляване на замърсяването, причинено главно от селско
стопанска дейност и от населени места без изградена канализация. Голяма част от
Западнобеломорски район (включително целият водосбор на р. Струма) е
идентифициран като чувствителна зона, което предпоставя необходимостта от
допълнително пречистване на отпадъчните води от агломерации над 10 000 е.ж. за
отстраняване на азота и фосфора. За малките населени места (под 2 000 е.ж) са
възможни различни варианти на решаване на проблема с пречистване на отпадъчните
води – изграждане на модулни пречиствателни станция или отвеждане на водите чрез
канализация до близко разположена ГПСОВ, като решението е въпрос на проучване и
обосновка на най-ефективен вариант.
Тук се включват и мерки за решаване на проблеми с депониране на отпадъци от
населените места. В ход са действия за закриване на общински депа, които не
отговарят на екологичните изисквания и едновременно с това за изграждането на нови
регионални депа. Старите депа представляват източник на замърсяване главно на
подземните води и затова рекултивацията им е разгледана в програмата. При тях
отпадъците се изхвърлят нерегламентирано и попадат в реки и дерета, предизвиквайки
замърсяване, влошаване на качеството на водите, проводимостта на реките и работата
на хидротехническите съоръжения.
По отношение на водовземането от повърхностни води също са предвидени
мерки във връзка с редуциране на ефекта върху водните екосистеми – осигуряване на
екологичен минимум, контрол върху водовземането, изграждане на рибни проходи.
Мерки за защита и опазване на питейните води са свързани с допълнителни
защити, произтичащи от зоните за защита на водите (описани в Раздел 3) и целят
запазване или подобряване на състоянието на зоната и на водите, които са важен
фактор за зоната. За опазване на водоизточниците са формулирани допълнително мерки
в питейните водни тела (ВТ, от които има водочерпене за консумация от човека повече
от 10 куб. м/ден или за повече от 50 жители).
7.2.1.2.
замърсяване

Мерки,

насочени

към

индустриални

източници

на

Тези мерки са свързани с привеждане на големите индустриални предприятия и
инсталации в съответствие със законовите изисквания за изпълнение на Директива за
комплексен контрол и предпазване от замърсяване 96/61/ЕС (IPPC), намаляване и
преустановяване на замърсяването от предприятия, изпускащи чрез отпадъчните си
води приоритетни вещества, както и модернизация на пречиствателните станции и
съоръжения на предприятия, предизвикващи проблеми във водите с различни вещества
– биогени, мазнини, нефтопродукти, соли, органични вещества, специфични
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замърсители и др. Индустриален сектор в Западнобеломорски район, свързан със
замърсяването на водите са минни дейности за въгледобив. Характерно е, че има и
стари замърсявания от миналото, както неработещи рудници за добив и предприятия за
обогатяване на цветни метали и уранова руда, от които вероятно се формират
непречистени води, причиняващи замърсяване на водите. Във връзка с тези стари
дейности са необходими допълнителни обследвания на районите, проучвания и
мониторингови дейности за набелязване на подходящи мерки за решаването им.
Основната цел на тези мерки е намаляване на замърсяването с приоритетни и
специфични вещества, метали и други химични вещества от точкови и дифузни
индустриали източници.
При съоръжения за водовземане с цел захранване на индустриални площадки и
производства са предвидени мерки за изграждане на рибни проходи във връзка със
свободното преминаване на рибната фауна

7.2.2.Мерки, свързани с натиск от дифузни източници на замърсяване
7.2.2.1. Мерки, насочени към селското стопанство
В ПУРБ (2010-2015г.) селското стопанство не е идентифицирано като оказващо
значим натиск в Западнобеломорския район, поради което в него не са заложени
мерки, насочени към този вид източник на замърсяване. Въпреки това са прилагани
изискванията на добрите земеделски практики от всички фермери и разработване на
програми за действия, насочени към намаляване на нитратите в земеделието.
В актуализираната ПоМ (2016-2021г.) в най-голяма степен този тип мерки са
насочени към подобряване на качеството на подземните води, но също така са
планирани и за повърхностните водни тела, за които е установен значим натиск от
земеделие и животновъдство. 34 от общо 38 броя подземни водни тела в
Западнобеломорски район се използват за питейно-битови цели, поради което за
опазване на водите за консумация от човека е от съществено значение прилагането на
този тип мерки. В уязвимите зони (повърхностни и подземни водни тела) се изисква
задължително прилагане на добри земеделски практики, включващи основни мерки, в
т.ч. по съхранение на торове, период на торене, привеждане на животновъдните ферми
в уязвимите зони към специфичните изисквания, обучение на фермерите и земеделците
за прилагане на „добри практики”.
Целта на тези мерки е намаляване натоварването с нитрати и фосфати,
причинено от дифузно замърсяване от селското стопанство.
7.2.2.2. Мерки, насочени към натиска от аквакултури
Интензивното отглеждане на аквакултури в рибарници е добре развита
стопанска дейност в последните години в ЗБР, като обикновено в планинските и
полупланински райони се отглежда пъстърва, а в равнинните - шаран. Въпреки, че
механизмът на замърсяване на водните тела от посочената форма на риборазвъждане
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известен, до момента не е извършвано подробно изследване за количествените аспекти
на оказвания натиск и степента на въздействие върху водните тела от този вид
стопанска дейност. С цел съхранение на качеството на водите в язовирите, с
идентифициран натиск са заложени мерки, свързани с преразглеждане на издадените
разрешителни за ползване на воден обект за интензивно отглеждане на аквакултури.
7.2.3.

Мерки, насочени към хидроморфологичния натиск

В ПоМ (2016-2021г.) са предвидени голям брой конкретни мерки срещу
хидроморфологичния натиск, като са разгледани различни влияния. Тези мерки са
свързани с редуциране на ефекта върху екосистемите от водовземанията, регулирането
на оттока, с ефекта от изградени хидротехнически съоръжения в реките, редуциране на
влиянието върху екосистемите от различни дейности в речното легло и крайречната
тераса, редуциране на ефекта върху рибните популации от изградени съоръжения в
реките, които препятстват свободното им движение (миграция) като прагове, баражи,
язовирни стени и др. При изграждане на нови съоръжения се регламентират конкретни
изисквания – осигуряване на екологичен минимум и изграждане на рибни проходи.
По отношение на водовземането за различни цели- ВЕЦ, напояване,
промишленост и др. са предвидени мерки за редуциране на ефекта върху водните
екосистеми – осигуряване на екологичен минимум, контрол върху водовземането,
изграждане на рибни проходи.
7.2.4.

Мерки, насочени към зоните за защита на водите

Тези мерки са свързани с допълнителна защита, произтичащи от специалния
статут на зоните за защита на водите (описани в Раздел 3) и целят запазване или
подобряване на състоянието на зоната и на водите, които са важен фактор за зоната.
7.2.4.1.

Мерки, насочени към зоните за защита на питейните води

Мерките са насочени към дейностите, застрашаващи качеството на водата.
Предвидените са мерки, които са необходими за управление на тези рискове. За
опазване на водоизточниците са формулирани допълнително мерки в питейните водни
тела (ВТ, от които има водочерпене за консумация от човека повече от 10 куб. м/ден
или за повече от 50 жители).
7.2.4.2.
Мерки за опазване на зоните зазащита по Натура 2000 и
защитените територии, за които водите са важен фактор
За опазване на определените зони по Натура 2000 и защитените територии,за
които водите са важен фактор, са формулирани специфични мерки за опазване и
възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове. Тези мерки
целят недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци свързани с нови водовземания, отводнявания и
др.); обезпечаване на съществуващи съоръжения, нарушаващи биокоридорните
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функции на реките, с рибни проходи; ограничаване на водовземането при сезонно
намаление на оттока с оглед осигуряване на минимално допустим отток след
водовземането; забрана за извършване на водовземане при невъзможност за
осигуряване на минимално допустим отток след мястото на водовземане.
Изброените мерки се прилагат единствено към площта от водното тяло,
попадаща в частта от защитената зона, с установени (картирани) местообитания и
биологични видове, за които поддържането или подобряването на състоянието на
водите е важен фактор за тяхното опазване.
Тези мерки са представени в Приложение 7.2.в Малка част от мерките, които са
свързани със защитените зони и защитени територии са мерки, произтичащи от
действащите планове за управление на тези защитени зони, поради обстоятелството, че
само 7 от всички, попадащи на територията на ЗБР имат актуализирани планове за
управление.
7.3. Мерки в ПУРБ, имащи значение за постигане на целите в ПУРН преглед на планираните мерки в ПУРБ
Хармонизираните срокове за изготвянето на плановете за управление съгласно
РДВ и ДН са отлична възможност наличната информация относно статуса и натиска да
се използва едновременно и да се разработят ПоМ, които да спомагат за постигане на
статус „добро състояние“ като същевременно намаляват риска от наводнения. Тези
полезни взаимодействия се използвани най-пълноценно.
При формулирането на мерките, е направена и оценка за съответствието на
мерките за управление на риска от наводнения с целите на ПУРБ, както следва:
Оценка дали мярката, която допринася за минимизиране на риска от
наводнения, е неутрална, допринася или възпрепятства
изпълнението на целите на Рамковата директива за водите, т.е.
постигане или запазване на добро екологично състояние на
повърхностните и подземните тела и постигане или запазване на
добър екологичен потенциал на силно модифицираните и
изкуствените водни тела.
Ако мярката е неутрална или допринася за изпълнението на целите на
Рамковата директива за водите, тя може да се включва в програмата
от мерки.
В случай, че оценяваната мярка възпрепятства постигането на целите
на РДВ (има влошаване на екологичното състояние), са възможни два
варианта:

1.

2.

3.

•
•

Първи вариант – невключване на мярката в ПУРН
Втори вариант – обсъждане на възможност за обосноваване на
изключение по линия на чл. 4, ал. 7 на РДВ, т.е. доказване, че
мярката е с изключителен обществен интерес, устойчива е и няма
друга технически възможна алтернатива и в резултат тя ще бъде
включена в програмата от мерки в ПУРН.
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Мерки, свързани с адаптация към климатичните промени

Програмата от мерки включва и мерки за адаптиране към климатичните
промени, в т.ч. засушаванията. Тези мерки са насочени към преодоляване и смекчаване
на ефекта от влиянието на изменението на климата, което се изразява в покачване на
температурите, намаляване на валежите, промяна в оттока на реките и в екосистемите и
засушаване от една страна, а от друга до проблеми, свързани с внезапни наводнения.
Тези мерки целят проучване на проявленията на изменението на климата, определяне
на засегнатите територии и компоненти, ефекта върху икономическите дейности и
определяне на индикатори за оценка и мониторинг. Тук могат да се причислят мерките,
свързани с ремонт и реконструкция на водоснабдителни обекти и водопроводна мрежа,
в т.ч. и изграждане на резервоари за алтернативно водоснабдяване; прилагане на
водоспестяващи техники в производството и водоспестяващи технологии за напояване;
обновяване и доизграждане на напоителните системи; поддържане на язовири и
възстановяване на първоначалния обем на язовирите с цел съхраняване на водни
количества; контрол на водовземанията, стопанисване горите и залесяване на голите
площи във вододайните зони.

7.5.

Климатична проверка на програмата от мерки

Климатичната проверка на ПоМ предстои да бъде извършена посредством
прилагане на подход за климатична проверка на мерките в ПУРБ и ПУРН, която се
очаква да бъде изготвена в рамките на научно - приложна разработка „Оценка на
натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на
климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори”.
7.6.

Икономически анализ на ПоМ

Икономическият анализ предстои да бъде допълнен с резултати от научно –
приложна разработка „Икономически анализ на водоползването за периода 2008 2012г. и прогнози до 2021”.
На фигура 7.6 са представени стъпките при разработване
Програма от мерки.
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Фигура 7.6.

7.6.1. Анализ на икономическата ефективност на програмата от
мерки
7.6.2. Инвестиционен анализ
Стойността на планираните мерки за Западнобеломорски район за периода 2016
– 2021 г. е на стойност 685 441 302 лева, от които 684 111 302 лева (99%) за
повърхностни води и 1 330 000 лева (1%) за подземни води.
7.6.3. Институционален анализ
Институционалният анализ на Програмата от мерки, планирана за ЗБР за
периода 2016-2021 година представлява анализ на различните институции, които са
отговорни за тяхното предлагане в плановия период и възможните източници за
финансирането им.
Тъй като Програмата от мерки интегрира в себе си разнообразни мерки на база
конкретните цели за подобряване състоянието на повърхностните и подземните водни
тела, в ПУРБ е предвидено те да бъдат изпълнявани от голям брой институции,
организации и икономически субекти. С други думи мерките се планират на ниво
„район за басейново управление” и „водно тяло”, но отговорни за тяхното прилагане не
са единствено компетентните органи за управление на водите, а широк кръг от
заинтересовани страни.
По-долу е направено обобщение на отговорните институции за прилагане на
основните направления мерки, предвидените в ПМ от втория цикъл на ПУРБ.
Общините на територията на ЗБР са отговорни за изпълнението на
мерките, свързани с:
градските отпадъчни води (изграждане и доизграждане на
канализации; изграждане, модернизиране и реконструкция на ПСОВ);
санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейнобитово водоснабдяване;
депа за отпадъци и рекултивация на замърсени терени;
водоснабдителната мрежа.
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Министерството на околната среда и водите и неговите структури,
включително Басейнова дирекция „ЗБР” са отговорни за изпълнението
на мерките, свързани с:
управлението на зоните за защита на водите;
контрола на издадените разрешителните;
изготвяне на проучвания;
разработване на подходи;
мониторинг на водите;
провеждане на образователни, обучителни кампании и
консултации;
прилагане на забранителни режими и ограничения.
Министерството на земеделието и храните и неговите структури са
отговорни за изпълнението на мерките, свързани с:
прилагане на добри земеделски и фермерски практики;
дейности, свързани с рибовъдството;
проучвания във връзка със селското стопанство;
прилагане на биологични методи;
управлението на горите;
хидромелиоративни дейности (напоителните системи);
провеждане на образователни, обучителни кампании и консултации
във връзка със селското стопанство;
изготвяне на методики и предписания, както и изграждане на рибните
проходи.
Министерство на енергетиката (НЕК) е отговорно за изпълнение на
мерките, свързани с:
хидроенергийните системи и съоръжения.
Министерството на земеделието и неговите структури са отговорни за
изпълнението на мерките, свързани със:
мониторинг и контрол на качеството на водите за консумация от
човека.
ВиК-операторите на територията на ЗБР са отговорни за изпълнението
на мерките, свързани със:
санитарно-охранителните зони;
експлоатация и поддръжка на водоснабдителните съоръжения при
водоизточниците,
ПСПВ,
помпените
станции,
както
и
канализационните системи.
Представители на бизнеса – собственици на индустриални
предприятия, инвеститори и други са отговорни за изпълнението на мерките,
свързани с:
индустриалните ПСОВ;
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изграждане на рибни проходи;
поддържане на съоръжения.
Източниците на финансиране на мерките в някои случаи съвпадат с
отговорните институции/икономически субекти, но това не винаги е така. Като цяло би
могло да се обобщи, че финансирането бива собствено (със собствени финансови
средства на отговорната институция/икономически субект) и външно (когато за
финансирането на мерките се ползват средства от външни източници - национални и
международни организации, фондове, механизми и др.). Най-често мерките от ПУРБ се
финансират чрез бюджетни субсидии, оперативни програми, безвъзмездни целеви
помощи, заеми при облекчени условия за реализиране на проекти в областта на
управлението на водите и други.
Основните национални и международни източници за финансиране на дейности
за реализиране целите на политиката по опазване и управление на водите са:
Европейски фондове и програми
Държавен бюджет (МОСВ,МРРБ, МЗХ, БД, РДГ, ИАОС, РУГ, ИАРА
и др.)
Общински бюджети
ПУДООС
ВиК-оператори
Индустриални предприятия/ползватели/стопанисващи организации
Оперативни програми (ОП „Околна среда”, Програма за развитие на
селските райони, ОП „Морско дело и рибарство”, ОП
„Конкурентоспособност”, ДФ „Земеделие”, Оперативни програми за
трансгранично сътрудничество);
Собствени средства;
Публично-частно партньорство.
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Приложение 7.1.a. Реализирани проекти по ОПОС и ПРСР в териториалния обхват на БД „ЗБР”

Програма

Име на проект

Код на
обхванато
повърхностно
водно тяло

ОПОС

"Реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационна мрежа
BG4ST500R047
в кварталите „Струмско”, „Грамада” и „Баларбаши”, както и изграждане на
BG4ST500R1030
нова и подобряване състоянието на съществуващата водопроводна и
BG4ST500R1049
канализационна мрежа в IV микрорайон на гр. Благоевград"

ОПОС

"Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната система на гр.
Банско с изграждане на ПСОВ"

BG4ME800R084
BG4ME800R086
BG4ME800R1085

ОПОС

"Реконструкция на ГПСОВ гр. Благоевград и изграждане на канализация и
водопровод по бул. П.Яворов" гр. Благоевград"

BG4ST500R047
BG4ST500R1049

ОПОС

"Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи
колектори на град Петрич"

BG4ST400R1072

ОПОС

"Интегриран воден цикъл-гр.Перник "

BG4ST900R003

ОПОС

"Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в агломерация
Кюстендил, включително селата Лозно и Слокощица"

BG4ST700R1023

ОПОС

"ИВЦ – Реконструкция, модернизация и разширение на ГПСОВ-гр.Дупница и
доизграждане на канализационната мрежа"

BG4ST700R1022

ПРСР

"Доставка и монтаж на модулна ПСОВ с довеждаща инфраструктура и
заустване, с. Стоб, община Кочериново и изграждане на пречиствателно
съоръжение за отпадни води от село Мурсалево, община Кочериново"

BG4ST500R1043

ПРСР

"Изграждане на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчни води
BG4ME900R080
за село Дагоново и село Горно Краище - ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ,
BG4ME900R083
община Белица"

ПРСР

"Канализационна мрежа на с.Мурсалево-основна част"

ПРСР

"Изграждане на пречиствателно съоръжение за битови отпадни води с.Черниче, BG4ST500R053
община Симитли"
BG4ST500R1048

ПРСР

"Изграждане на ПСОВ в с.Габрене и с. Михнево в Община Петрич"

BG4ST500R103

BG4ST400R1072

Програма

Име на проект

Код на
обхванато
повърхностно
водно тяло

ПРСР

"Изграждане на ПСОВ в селата: Крибул, Долен, Осина, Ваклиново, Фъргово,
Жижево, Боголин, Туховища и Годешево"

BG4ME100R113
BG4ME200R115
BG4DO135R121
BG4DO600R122

ПРСР

"Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води от канализационната
система на с. Юруково, общ. Якоруда."

BG4ME900R080

ПРСР

"Реконструкция и доизграждане на канализационната и водопроводна мрежа в
с.Черниче, община Симитли."

BG4ST500R053
BG4ST500R1048

ПРСР

„Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възстановяване и
подобряване на уличната настилка в селата Фъргово, Годешево. Рехабилитация BG4ME100R113
на VI - то класни общински пътища BLG-1273/III-197 Сатовча-Доспат/-КочанBG4ME200R115
Ваклиново и BLG-1277/III-1972 Вълкосел-Сатовча/-Кочан-Жижево"

ПРСР

"Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа, възтановяване и
подобряване на уличната настилка в селата Ваклиново, Туховища, Крибул.
Рехабилитация на общински път BLG - 1270/ІІІ- 1972, Вълкосел - Фъргово/ Слащен - Туховища"

BG4ME100R113
BG4ME200R115
BG4DO600R122

ПРСР

"Пречиствателна станция за отпадни води с. Ваксево"

BGST700R1025

ПРСР

"Рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и възстановяване и
BG4DO600R122
подобряване на уличната настилка в селата Жижево, Боголин, Долен и Осина.
BG4ME200R115
Рехабилитация на общински път BLG-1270/ III-1972, Вълкосел - Фъргово/ BG4DO135R121
Слащен - Туховища - Годешево, отсечка Вълкосел - Слащен"

ПРСР

"Изграждане на вътрешна канализационна мрежа с. Михнево"

BG4ST400R1072

ПРСР

"Канализация с. Габрене , община Петрич"

BG4ST400R1072

ПРСР

"Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационната
мрежа и възстановяване на уличната настилка в с. Дагоново, община Белица"

BG4ME900R080

ПРСР

"Строителство и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения в с.Огняново,
община Гърмен"

BG4ME500R107
BG4ME600R1106

ПРСР

"Подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежа в населените
места Баничан, Борово, Буково, Господинци, Делчево, Корница, Лъжница от
община Гоце Делчев" (канализация - с. Лъжница)

BG4ME700R105

ПРСР

"Канализация на с. Стоб, община Кочериново- основна част от мрежата.

BG4ST500R1043

ПРСР

"Изграждане на ПСОВ, канализация за отпадни води и дъждовна канализация
за с. Смочево, Община Рила"(10 200 м. канализация за битово отпадни води,
8460 м дъждовна; ПСОВ 500 е.ж.)

BG4ST500R1030
BG4ST600R1035

Програма

Име на проект

Код на
обхванато
повърхностно
водно тяло

ПРСР

"Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в село Юруково,
община Якоруда"

BG4ME900R080

ПРСР

"Изграждане на канализация на 55 бр. профили с обща дължина 9512 метра на
с. Ресилово, община Сапарева баня"

BG4ST600R1032

Приложение 7.1.б. Неизпълнени мерки от ПоМ 2010-2015, които са включени в ПоМ 20162021

Код на водно
тяло

Име на водно
тяло

Мярка от ПУРБ /2010-2015/

ПСОВ 40000 е.ж. - гр. Петрич, ПСОВ 4100 е.ж. - с.
Първомай, общ. Петрич, ПСОВ 2600 е.ж. - с.
Коларово, общ. Петрич, ПСОВ 2190 е.ж. - с.
Кърналово, общ. Петрич, ПСОВ 2000 е.ж. - с.
Кавракирово, общ. Петрич

BG4ST400R1072

р.
Струмешница

BG4ST500R057

р. Струма

ПСОВ - 4628 е.ж. гр. Кресна /ПСОВ ще обсл. и с.
Горна Брезница/

BG4ST500R063

р. Струма

ПСОВ - 2400 е.ж. с. Струмяни /ПСОВ ще обсл. и с.
Илиндинци/, ПСОВ - 2650 е.ж. с. Микрево, общ.
Струмяни

BG4ST500R069

р. Струма

ПСОВ - 36000 е.ж. гр. Сандански

BG4ST500R1043

р. Рилска

ПСОВ - 16000 е.ж. гр. Кочериново, ПСОВ - 4600 е.ж.
гр. Рила /ПСОВ ще обслужва и с. Пастра и к.селище/

BG4ST500R1048

р. Струма

ПСОВ - 10960 е.ж. гр. Симитли /вкл. Квартал
"Ораново"/, ПСОВ - 2500 е.ж. с. Крупник, общ.
Симитли

BG4ST600R035

р. Джубрена

BG4ST600R039

ПСОВ -4110 е.ж. с. Крайници, общ. Дупница /ПСОВ
ще обслужва и с. Червен/

р. Разметаница ПСОВ -12000 е.ж. гр. Бобов дол
ПСОВ - 18000 е.ж. гр. Сапарева баня /ПСОВ ще
обслужва и с. Сапарево, с. Паничище и к.к.
Паничище/, ПСОВ - 2010 е.ж., проект
"Възстановяване на екологичното равновесие на р.
Джерман в участък от гр.Сапарева баня до гр.
Дупница"

BG4ST600R1032

р. Джерман

BG4ST900R006

р. Струма

Реконструкция, разширение и модернизация на
ПСОВ - 16000 е.ж. гр. Батановци

BG4ST900R1005

р. Конска

ПСОВ - 6589 е.ж. гр. Брезник

Изпълнение
на мярката

Код на водно
тяло

Име на водно
тяло

BG4ME100R113

р. Места

Мярка от ПУРБ /2010-2015/

ПСОВ 6265 е.ж. -гр. Хаджидимово /ПСОВ ще
обслужва с. Копривлен, с Ляски и с. Садово/

BG4ME200R115

ПСОВ 3010 е.ж. - с. Вълкосел, общ. Сатовча, ПСОВ
р. Сатовчанска 2 бр. x 2000 е.ж. - с. Абланица, общ. Хаджидимово,
Бистрица
ПСОВ 2400 е.ж. - с. Слащен, общ. Сатовча, ПСОВ
2350 е.ж. - с. Плетена, общ. Сатовча

BG4ME200R1114

р. Сатовчанска
ПСОВ 2700 е.ж. - с. Сатовча, общ. Сатовча
Бистрица

BG4ME500R107

р. Места

ПСОВ 3500 е.ж. -с. Дебрен, общ. Гърмен

BG4ME500R1109 р. Неврокопска ПСОВ 32000 - гр. Гоце Делчев

BG4ME500R1110

р. Дъбнишка

BG4ME600R1106

р. Канина

BG4ME700R102

р. Рибновска

BG4ME700R105

р. Туфча

ПСОВ 2010 е.ж. - с. Дъбница, общ. Гърмен

ПСОВ 2100 е.ж. - с. Гърмен, ПСОВ 4000 е.ж. - с.
Огняново, общ. Гърмен /ПСОВ ще обслужва и с.
Марчево, общ. Гърмен/

ПСОВ 3000 е..ж. - с. Рибново, общ. Гърмен

ПСОВ 3900 е.ж. - с. Брезница, общ. Гоце Делчев,
ПСОВ 2010 е.ж. - с. Корница, общ. Гоце Делчев

BG4ME700R1093 р. Добринишка ПСОВ 8000 е.ж. - гр. Добринище

BG4ME800R086

р. Дeмяница

ПСОВ 6000 е.ж. - с. Баня, общ. Разлог

BG4ME800R1088

р. Седрач

ПСОВ 2010 е.ж. - с. Бачево, общ. Разлог

BG4ME900R080

р. Места

ПСОВ 8000 е.ж. - гр. Якоруда

Изпълнение
на мярката

Код на водно
тяло

Име на водно
тяло

BG4ME900R082

р. Белишка

BG4DO135R1118

р. Доспат

BG4DO600R122

р. Жижовска

BG4DO600R1120

р. Сърнена

BG4DO900R116

р. Доспат

Мярка от ПУРБ /2010-2015/

ПСОВ 3780 е.ж. - гр. Белица

ПСОВ - 9500 е.ж. гр. Доспат, ПСОВ - 2350 е.ж. с.
Барутин. общ. Доспат

ПСОВ - 5100 е.ж. с. Кочан, общ. Сатовча, ПСОВ ще
обслужва и с. Ваклиново

ПСОВ - 2200 е.ж. с. Змейца, общ. Доспат

ПСОВ - 5400 е.ж. с. Сърница

Изпълнение
на мярката

Код водно тяло

Име на ВТ

Състояние/по
тенциал на
ВТ

Код на
мярка

Вид мярка
O - Oсновна;
Dдопълнителна

Наименование на мярка

Очакван ефект

Очакван резултат

Местоположение

Отговорна
институция/
източник на
финансиране

Речен басейн

Община

Област

Разходи (лв.)

BG4DO135R1118

р. Доспат от язовир Доспат
до българо-гръцката
граница

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Доспат

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Доспат

Доспат

Смолян

3 381 300

BG4DO135R1118

р. Доспат от язовир Доспат
до българо-гръцката
граница

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Барутин

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Доспат

Доспат

Смолян

2 824 020

BG4DO135R1118

р. Доспат от язовир Доспат
до българо-гръцката
граница

умерено

43

D

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Намалена еутрофикация

за целия водосбор на ВТ

МЗХ, ПРСР

Доспат

Доспат

Смолян

22 500

BG4DO135R1118

р. Доспат от язовир Доспат
до българо-гръцката
граница

умерено

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO135R1118

р. Доспат от язовир Доспат
до българо-гръцката
граница

умерено

171

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO135R1118

р. Доспат от язовир Доспат
до българо-гръцката
граница

умерено

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO135R1118

р. Доспат от язовир Доспат
до българо-гръцката
граница

умерено

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO135R1118

р. Доспат от язовир Доспат
до българо-гръцката
граница

умерено

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140179/26.01.2012г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ разрешително
№41140179/26.01.2012г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO135R1118

р. Доспат от язовир Доспат
до българо-гръцката
граница

умерено

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД; Титуляр на
разрешителното

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO135R11180

р. Владово дере от
изворите до кота 1090 м.

добро

D

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO135R121

р. Осинска от изворите до
вливане в р. Доспат

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Сатовча

Благоевград

BG4DO600L119

яз.Широка поляна

умерен
потенциал

149

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

яз. Широка поляна

БД

Доспат

Батак

Пазарджик

BG4DO600L119

яз.Широка поляна

умерен
потенциал

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Доспат

Батак

Пазарджик

BG4DO600R1120

р. Сърнена (Караджа дере)
с притоците от кота 1230
м. до вливане в р. Доспат

добро

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Змейца

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO600R1120

р. Сърнена (Караджа дере)
с притоците от кота 1230
м. до вливане в р. Доспат

добро

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO600R11200

р. Сърнена (Караджа дере)
с притоците от изворите до
кота 1230 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO600R11201

р. Черешковица от
изворите до кота 1240 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO600R122

р. Жижовска от изворите
до вливане в р. Доспат

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Кочан, общ. Сатовча(в т.ч.
с. Ваклиново)

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Сатовча

Благоевград

BG4DO900L117

яз. Доспат

лош потенциал

43

D

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Намалена еутрофикация

яз. Доспат

МЗХ, ПРСР

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO900L117

яз. Доспат

лош потенциал

118

D

Изпълнение на собствен мониторинг за качеството на водите в акваторията

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

яз. Доспат

Оператор на
съоръжението

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO900L117

яз. Доспат

лош потенциал

166

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване на въздействието на дейности по
аквакултури

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

яз. Доспат

БД

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO900L117

яз. Доспат

лош потенциал

149

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

яз. Доспат

БД; собственик или
оператор на
съоръжението

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO900L117

яз. Доспат

лош потенциал

152

D

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

Подобрено екологично състояние

яз. Доспат

МОСВ, БД

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO900L117

яз. Доспат

лош потенциал

171

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

яз. Доспат

БД

Доспат

Доспат

Смолян

BG4DO900R116

р. Доспат от изворите до
язовир Доспат

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Сърница

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Доспат

Сърница

Пазарджик

BG4DO900R116

р. Доспат от изворите до
язовир Доспат

умерено

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Доспат

Сърница

BG4ME100R113

р. Места от вливането на р.
Мътница до границата

добро

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Хаджидимово

Благоевград

BG4ME100R113

р. Места от вливането на р.
Мътница до границата

добро

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Хаджидимово

Благоевград

BG4ME100R113

р. Места от вливането на р.
Мътница до границата

добро

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр . Хаджидимово

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Хаджидимово

Благоевград

3 622 500

BG4ME200R1114

р. Сатовчанска Бистрица
от кота 1245 м. до вливане
на десния й приток р.
Дяволски дол

неизвестно

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Сатовча

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Сатовча

Благоевград

2 875 080

BG4ME200R1114

р. Сатовчанска Бистрица
от кота 1245 м. до вливане
на десния й приток р.
Дяволски дол

неизвестно

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Сатовча

Благоевград

BG4ME200R11140

р. Сатовчанска Бистрица
от изворите до кота 1245
м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Сатовча

Благоевград

BG4ME200R11141

Хисарско ( Асаново) дере с
десния си приток от
изворите до кота 1205 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Сатовча

Благоевград

BG4ME200R115

р. Сатовчанска Бистрица
от вливане на р. Дяволски
дол до вливане в р. Места

умерено

1 . С. Вълкосел, общ.
Сатовча; 2. с. Плетена, общ.
Сатовча; с. Слащен, общ.
Сатовча и 4. с . Абланица,
общ. Хаджидимово

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Сатовча

Благоевград

25

O

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Недопускане на влошаването на
състоянието на водите, чрез промяна на
условиятта в разрешителното
Намаляване на натиска и въздействието

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

2 369 880

3 915 700

4 225 200

12 579 140

Код водно тяло

Име на ВТ

Състояние/по
тенциал на
ВТ

Код на
мярка

Вид мярка
O - Oсновна;
Dдопълнителна

Наименование на мярка

Очакван ефект

Очакван резултат

Местоположение

Отговорна
институция/
източник на
финансиране

Речен басейн

Община

Област

BG4ME200R115

р. Сатовчанска Бистрица
от вливане на р. Дяволски
дол до вливане в р. Места

умерено

43

D

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Намалена еутрофикация

за целия водосбор на ВТ

МЗХ, ПРСР

Места

Сатовча

Благоевград

BG4ME200R115

р. Сатовчанска Бистрица
от вливане на р. Дяволски
дол до вливане в р. Места

умерено

125

D

Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД/МЗХ

Места

Сатовча

Благоевград

BG4ME400R112

р. Мътница от изворите до
вливане в р. Места

добро

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Хаджидимово

Благоевград

BG4ME400R112

р. Мътница от изворите до
вливане в р. Места

добро

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Хаджидимово

Благоевград

BG4ME400R112

р. Мътница от изворите до
вливане в р. Места

добро

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Хаджидимово

Благоевград

BG4ME400R112

р. Мътница от изворите до
вливане в р. Места

добро

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140100/03.06.2011г.,
който не осигурява миграцията на водни
организми срещу течението на реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ разрешително
№41140100/03.06.2011г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Хаджидимово

Благоевград

BG4ME500R107

р. Места от вливане на р.
Канина до вливане на р.
Мътница

добър
потенциал

7

D

Възстановяване на речни корита и меандри

Възстановяване естественото състояние на
реките

Подобрено биоразнообразие;
Подобрено качество на водите

за участъка на СМВТ

РБ, ОП

Места

Гърмен

Благоевград

BG4ME500R107

р. Места от вливане на р.
Канина до вливане на р.
Мътница

добър
потенциал

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Дебрен, общ. Гърмен

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Гърмен

Благоевград

BG4ME500R108

р. Неврокопска
(Тупувишка) от изворите
до вливане на левия й
приток р. Добротинска

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Гоце Делчев

Благоевград

BG4ME500R1109

р. Неврокопска
(Тупувишка) от вливане на
р. Добротинска до вливане
в р. Места

много лошо

43

D

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Намалена еутрофикация

за целия водосбор на ВТ

МЗХ, ПРСР

Места

Гоце Делчев

Благоевград

BG4ME500R1109

р. Неврокопска
(Тупувишка) от вливане на
р. Добротинска до вливане
в р. Места

много лошо

125

D

Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД/МЗХ

Места

Гоце Делчев

Гоце Делчев

BG4ME500R1109

р. Неврокопска
(Тупувишка) от вливане на
р. Добротинска до вливане
в р. Места

много лошо

171

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Гоце Делчев

Гоце Делчев

BG4ME500R1109

р. Неврокопска
(Тупувишка) от вливане на
р. Добротинска до вливане
в р. Места

много лошо

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Гоце Делчев

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Гоце Делчев

Благоевград

BG4ME500R1109

р. Неврокопска
(Тупувишка) от вливане на
р. Добротинска до вливане
в р. Места

много лошо

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Гоце Делчев

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Гоце Делчев

Благоевград

BG4ME500R11090

р. Добротинска от
изворите до кота 1020 м.

добро

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Гоце Делчев

Благоевград

BG4ME500R1110

р. Дъбнишка от кота 1090
м. до вливане в р. Места

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Дъбница, общ. Гърмен

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Гърмен

Благоевград

BG4ME500R1110

р. Дъбнишка от кота 1090
м. до вливане в р. Места

умерено

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Гърмен

Благоевград

BG4ME500R11100

р. Дъбнишка от изворите
до кота 1090 м.

добро

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Гърмен

Благоевград

BG4ME500R1111

р. Топлика от изворите до
вливане в р. Места

умерено

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Хаджидимово

Благоевград

BG4ME500R11111

р. Дълбокото дере от
изворите до кота 855 м.

добро

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Хаджидимово

Благоевград

BG4ME600R1106

р. Канина от изворите с
десния си приток р.
Вищерица до вливане в р.
Места

добро

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Гърмен

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Гърмен

Благоевград

3 231 234

BG4ME600R1106

р. Канина от изворите с
десния си приток р.
Вищерица до вливане в р.
Места

добро

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с.Огняново (в т.ч.
с.Марчево,общ.Гърмен)

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Гърмен

Благоевград

2 747 430

BG4ME600R11060

р. Дреновска от изворите
до кота 1205 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Гърмен

Благоевград

BG4ME600R11061

р.Бързата река от изворите
до кота 1515 г.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Гърмен

Благоевград

BG4ME700L1009

група езера "Източен
Пирин" ( езеро Безбог ,
Кременски езера)

отлично

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Банско

Благоевград

BG4ME700L1009

група езера "Източен
Пирин" ( езеро Безбог ,
Кременски езера)

отлично

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Банско

Благоевград

BG4ME700R090

р. Места от вливане на р.
Изток до вливане на р.
Рибновска

умерено

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Гърмен

Благоевград

BG4ME700R090

р. Места от вливане на р.
Изток до вливане на р.
Рибновска

умерено

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Гърмен

Благоевград

BG4ME700R090

р. Места от вливане на р.
Изток до вливане на р.
Рибновска

умерено

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Гърмен

Благоевград

BG4ME700R091

р. Ръждавица от изворите
до вливане в р. Места

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Банско

Благоевград

BG4ME700R092

р. Златарица от изворите
до вливане в р. Места

много лошо

125

D

Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД/МЗХ

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME700R092

р. Златарица от изворите
до вливане в р. Места

много лошо

43

D

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Добрите земеделски практики за торене и
съхранение на торове предполагат
полагането на земеделски торове в
предварително изкопани прорези в
почвата. Това позволява да бъде достигнат
директно активния слой на почвата, което

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

за целия водосбор на ВТ

МЗХ, ПРСР

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME700R092

р. Златарица от изворите
до вливане в р. Места

много лошо

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME700R092

р. Златарица от изворите
до вливане в р. Места

много лошо

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140178/12.01.2012г..,
който не осигурява миграцията на водни
организми срещу течението на реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ разрешително
№41140178/12.01.2012г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Разлог

Благоевград

D

D

165

D

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

Разходи (лв.)

3 264 300

44 334 492

2 676 960

Код водно тяло

Име на ВТ

Състояние/по
тенциал на
ВТ

Код на
мярка

Вид мярка
O - Oсновна;
Dдопълнителна

Наименование на мярка

Очакван ефект

Очакван резултат

Местоположение

Отговорна
институция/
източник на
финансиране

Речен басейн

Община

Област

BG4ME700R092

р. Златарица от изворите
до вливане в р. Места

много лошо

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME700R092

р. Златарица от изворите
до вливане в р. Места

много лошо

68

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

МОСВ

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME700R092

р. Златарица от изворите
до вливане в р. Места

много лошо

168

D

Разработване и изпълнение на програми за ограничаване на замърсяването от минали
дейности

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

Собственик или
оператор на
съоръжението

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME700R094

р. Безбожка от изворите до
вливане в р. Места

добро

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибни проходи по
разрешителни №41140153/10.02.2010г.;
41140183/12.02.2012г., които не
осигуряват миграцията на водни
организми срещу течението на реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ разрешителни
№41140153/10.02.2010г.;
41140183/12.02.2012г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Банско

Благоевград

BG4ME700R094

р. Безбожка от изворите до
вливане в р. Места

добро

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Банско

Благоевград

BG4ME700R095

р. Мътеница (Матан дере)
от изворите до вливане в
река Места

неизвестно

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Банско

Благоевград

BG4ME700R096

р. Ретиже от изворите до
кота 1635 м.

отлично

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Банско

Благоевград

BG4ME700R097

р. Ретиже от кота 1635м.
до вливане в р. Места

добро
състояние

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

БД

Места

Банско

Благоевград

BG4ME700R097

р. Ретиже от кота 1635м.
до вливане в р. Места

добро
състояние

155

D

Преразглеждане на разрешителни и определяне на минимално допустимия отток в реката
след водовземането при спазване на изискването "не по-малко от минималното
средномесечно количество при 95% обезпеченост"

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ №41140153/10.02.10г.;
41140183/21.02.12г.

БД

Места

Банско

Благоевград

BG4ME700R098

р. Градинишка (Осеновска)
от изворите до вливане в р.
Места

умерено

166

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Банско

Благоевград

BG4ME700R099

р. Лъкенска (Кременска)
от изворите до вливане в р.
Места

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Банско

Благоевград

BG4ME700R100

р. Каменица от изворите до
вливане в р. Места

добро

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Банско

Благоевград

BG4ME700R100

р. Каменица от изворите до
вливане в р. Места

добро

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибни проходи по
разрешителни №41140209/08.08.2014г.;
41140117/09.09.2009г., които не
осигуряват миграцията на водни
организми срещу течението на реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ разрешителни
№41140209/08.08.2014г.;
41140117/09.09.2009г

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Банско

Благоевград

BG4ME700R101

р. Костена от изворите до
вливане в р. Места

добро

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Гоце Делчев

Благоевград

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ
№41140118/09.09.2009г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Гоце Делчев

Благоевград

BG4ME700R101

р. Костена от изворите до
вливане в р. Места

добро

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
Разрешително №41140118/09.09.2009г.,
който не осигурява миграцията на водни
организми срещу течението на реката

BG4ME700R102

р. Рибновска от изворите
до вливане в р. Места

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Рибново, общ. Гърмен

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Гърмен

Благоевград

BG4ME700R102

р. Рибновска от изворите
до вливане в р. Места

умерено

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Гърмен

Благоевград

BG4ME700R103

р. Места от вливане на р.
Рибновска до вливане на р.
Канина

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Гоце Делчев

Благоевград

BG4ME700R105

р. Туфча от с. Брезница до
вливане в р. Места

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

1.с. Брезница, общ. Г. Делчев;
2. с. Корница, общ. Г. Делчев

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Гоце Делчев

Благоевград

BG4ME700R105

р. Туфча от с. Брезница до
вливане в р. Места

умерено

43

D

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Намалена еутрофикация

за целия водосбор на ВТ

МЗХ, ПРСР

Места

Гоце Делчев

Благоевград

BG4ME700R105

р. Туфча от с. Брезница до
вливане в р. Места

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Гоце Делчев

Благоевград

Места

Банско

Благоевград

умерено

165

BG4ME700R1093

р. Добринишка (Дисилица)
от кота 1550 м. до вливане
в р. Места

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Добринище

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

BG4ME700R1104

р.Туфча от кота 1145 м. до
с. Брезница

добро

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
Разрешително №41140176/21.12.2011г.,
който не осигурява миграцията на водни
организми срещу течението на реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ Разрешително
№41140176/21.12.2011г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Гоце Делчев

Благоевград

BG4ME700R1104

р.Туфча от кота 1145 м. до
с. Брезница

добро

145

D

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи
Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейнобитово водоснабдяване
Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейнобитово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Гоце Делчев

Благоевград

Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
водоснабдяване
водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Гоце Делчев

Благоевград

Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
водоснабдяване
водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Банско

Благоевград

Разходи (лв.)

4 310 222

6 221 120

7 638 700

BG4ME700R11040

р.Туфча от изворите до
кота 1145 м.

добро

D

BG4ME700R1193

р. Добринишка (Дисилица)
от изворите до кота 1550
м.

добро

D

BG4ME800R084

р. Изток от изворите до
вливане в р. Места

умерено

127

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

участъците при
разрешителни
№41140113/26.01.09г.;
41140184/21.02.12г.;
41140182/07.02.12г.

БД

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R084

р. Изток от изворите до
вливане в р. Места

умерено

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R084

р. Изток от изворите до
вливане в р. Места

умерено

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R084

р. Изток от изворите до
вливане в р. Места

умерено

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R084

р. Изток от изворите до
вливане в р. Места

умерено

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително Разрешително
№41140113/26.01.2009г., който не
осигурява миграцията на водни организми
срещу течението на реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ Разрешително
№41140113/26.01.2009г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R086

р. Дeмяница (Глазне) от
вливане на р. Бъндерица до
вливане в р. Изток

умерено

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Баня, общ. Разлог

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Банско

Благоевград

1 768 444

BG4ME800R086

р. Дeмяница (Глазне) от
вливане на р. Бъндерица до
вливане в р. Изток

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Баня, общ. Разлог

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Разлог

Благоевград

3 714 100

BG4ME800R087

р. Бела река от изворите до
вливане в р. Изток

умерен
потенциал

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Разлог

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Разлог

Благоевград

6 268 889

BG4ME800R087

р. Бела река от изворите до
вливане в р. Изток

умерен
потенциал

8

D

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

Намаляване на ерозията и стабилизиране
на бреговете

Подобрено биоразнообразие

за участъка на СМВТ

РБ, ОП

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R087

р. Бела река от изворите до
вливане в р. Изток

умерен
потенциал

7

D

Възстановяване на речни корита и меандри

Възстановяване естественото състояние на
реките

Подобрено биоразнообразие;
Подобрено качество на водите

за участъка на СМВТ

РБ, ОП

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R087

р. Бела река от изворите до
вливане в р. Изток

умерен
потенциал

152

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за участъци по р-ни
№41140113/26.01.09г.;
41140096/12.09.08г.;
41140010/19.03.10г.

БД

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R087

р. Бела река от изворите до
вливане в р. Изток

умерен
потенциал

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ Разрешително
№41140096/12.09.2008г.;
41140013/26.01.09г.;
41140184/21.02.12г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R087

р. Бела река от изворите до
вливане в р. Изток

умерен
потенциал

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибни проходи по
разрешителни №41140096/12.09.2008г.;
41140013/26.01.09г.; 41140184/21.02.12г., в
случай че не осигуряват миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ Разрешително
№41140096/12.09.2008г.;
41140013/26.01.09г.;
41140184/21.02.12г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Разлог

Благоевград

Вид мярка
O - Oсновна;
Dдопълнителна

Наименование на мярка

Очакван ефект

Очакван резултат

Местоположение

Отговорна
институция/
източник на
финансиране

Речен басейн

Община

Област

Разходи (лв.)

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Банско

Благоевград

0

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Бачево, общ. Разлог

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Разлог

Благоевград

2 730 060

умерен
потенциал

5

D

Възстановяване на надлъжна и напречна свързаност на реката (меандри и странични
ръкави)

Възстановяване на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за участъка на СМВТ

РБ, ОП

Места

Разлог

Благоевград

р. Седрач (Бачевска) от
изворите до вливане в р.
Изток

умерен
потенциал

20

D

Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи,
байпаси и др.)

Запазване на биологичното разнообразие

Подобрено екологично състояние

за участъка на СМВТ

БД

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R1088

р. Седрач (Бачевска) от
изворите до вливане в р.
Изток

умерен
потенциал

152

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за участъци по р-ни
№41140026/04.01.10г.;
41140116/27.10.10г.;
41140147/25.09.10г.;
41140158/02.06.10г.;
41140165/09.02.11г.;

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R1088

р. Седрач (Бачевска) от
изворите до вливане в р.
Изток

умерен
потенциал

11

O

Закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните
изисквания

Намаляване на дифузното замърсяване от
депа за отпадъци

Подобрено екологично състояние

гр. Разлог

ОПОС, общини

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R1088

р. Седрач (Бачевска) от
изворите до вливане в р.
Изток

умерен
потенциал

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи - Разрешителнои
№41140026/04.01.10г.; 41140116/27.10.10г.; 41140147/25.09.10г.; 41140158/02.06.10г.;
41140165/09.02.11г.; 41140167/18.05.11г

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R1088

р. Седрач (Бачевска) от
изворите до вливане в р.
Изток

умерен
потенциал

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибни проходи по
разрешителни №41140026/04.01.10г.;
41140116/27.10.10г.; 41140147/25.09.10г.;
41140158/02.06.10г.; 41140165/09.02.11г.;
41140167/18.05.11г, в случай че не
осигуряват миграцията на водни

Подобрено биоразнообразие

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R1089

р. Драглишка от изворите
до вливане в р. Изток

умерено

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME800R1185

р. Бъндерица от изворите
до кота 1805 м.

добро

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Банско

Благоевград

BG4ME800R1185

р. Бъндерица от изворите
до кота 1805 м.

добро

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

BG4ME800R1185

р. Бъндерица от изворите
до кота 1805 м.

добро

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Банско

Благоевград

BG4ME800R1188

р. Студената вода от
изворите до кота 1755 м.

BG4ME800R1189

Код водно тяло

Име на ВТ

Състояние/по
тенциал на
ВТ

BG4ME800R1085

р. Дeмяница (Глазне) от
изворите с левия си
приток р. Бъндерица (от
кота 1805 м.) до вливането
им

отлично

BG4ME800R1088

р. Седрач (Бачевска) от
изворите до вливане в р.
Изток

умерен
потенциал

BG4ME800R1088

р. Седрач (Бачевска) от
изворите до вливане в р.
Изток

BG4ME800R1088

Код на
мярка

МВЕЦ №41140026/04.01.10г.;
41140116/27.10.10г.;
41140147/25.09.10г.;
41140158/02.06.10г.;
41140165/09.02.11г.;
41140167/18.05.11г.
МВЕЦ №41140026/04.01.10г.;
41140116/27.10.10г.;
41140147/25.09.10г.;
41140158/02.06.10г.;
41140165/09.02.11г.;
41140167/18.05.11г.

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

D

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

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Разлог

Благоевград

р. Клинец от изворите до
кота 1670 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Разлог

Благоевград

BG4ME900R080

р. Места от вливане на
притоците Бяла и Черна
Места, до вливането на р.
Изток

умерено

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Якоруда

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Якоруда

Благоевград

BG4ME900R080

р. Места от вливане на
притоците Бяла и Черна
Места, до вливането на р.
Изток

умерено

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Якоруда

Благоевград

BG4ME900R080

р. Места от вливане на
притоците Бяла и Черна
Места, до вливането на р.
Изток

умерено

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Якоруда

Благоевград

BG4ME900R080

р. Места от вливане на
притоците Бяла и Черна
Места, до вливането на р.
Изток

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Якоруда

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Якоруда

Благоевград

BG4ME900R082

р. Белишка от вливане на
р. Вотръчка до вливане в р.
Места

умерен
потенциал

43

D

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Намалена еутрофикация

за целия водосбор на ВТ

МЗХ, ПРСР

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R082

р. Белишка от вливане на
р. Вотръчка до вливане в р.
Места

умерен
потенциал

152

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за участъка при разрешително
№41140195/15.12.12г.

БД

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R082

р. Белишка от вливане на
р. Вотръчка до вливане в р.
Места

умерен
потенциал

7

D

Възстановяване на речни корита и меандри

Възстановяване естественото състояние на
реките

Подобрено биоразнообразие;
Подобрено качество на водите

РБ, ОП

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R082

р. Белишка от вливане на
р. Вотръчка до вливане в р.
Места

умерен
потенциал

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

БД

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R082

р. Белишка от вливане на
р. Вотръчка до вливане в р.
Места

умерен
потенциал

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Подобрено биоразнообразие

БД

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R082

р. Белишка от вливане на
р. Вотръчка до вливане в р.
Места

умерен
потенциал

8

D

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

Намаляване на ерозията и стабилизиране
на бреговете

Подобрено биоразнообразие

РБ, ОП

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R082

р. Белишка от вливане на
р. Вотръчка до вливане в р.
Места

умерен
потенциал

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Белица

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R082

р. Белишка от вливане на
р. Вотръчка до вливане в р.
Места

умерен
потенциал

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Белица

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R083

р. Бабешка от изворите до
вливане в р. Места

умерено

43

D

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Намалена еутрофикация

за целия водосбор на ВТ

МЗХ, ПРСР

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R083

р. Бабешка от изворите до
вливане в р. Места

умерено

166

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R1078

р. Черна Места от изворите
до вливане в р. Места

отлично

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Якоруда

Благоевград

BG4ME900R1078

р. Черна Места от изворите
до вливане в р. Места

отлично

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Якоруда

Благоевград

BG4ME900R1078

р. Черна Места от изворите
до вливане в р. Места

отлично

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Якоруда

Благоевград

BG4ME900R1078

р. Черна Места от изворите
до вливане в р. Места

отлично

152

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Якоруда

Благоевград

BG4ME900R1079

р. Бяла Места от изворите
до вливане в р. Места

добро

152

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за участъците по р-ни
№41140181/31.01.12г.;
41140198/12.03.13г.;
41140135/24.06.09г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Якоруда

Благоевград

BG4ME900R1079

р. Бяла Места от изворите
до вливане в р. Места

добро

145

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140135/24.06.2009г,
който не осигурява миграцията на водни
организми срещу течението на реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ разрешително
№41140135/24.06.2009г

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Якоруда

Благоевград

172

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

1 212 000

23 300 324

29 802 540

Код водно тяло

Име на ВТ

Състояние/по
тенциал на
ВТ

Код на
мярка

Вид мярка
O - Oсновна;
Dдопълнителна

Наименование на мярка

Очакван ефект

Очакван резултат

Местоположение

Отговорна
институция/
източник на
финансиране

Речен басейн

Община

Област

BG4ME900R1079

р. Бяла Места от изворите
до вливане в р. Места

добро

49

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ разрешително
№41140135/24.06.2009г

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Якоруда

Благоевград

BG4ME900R1081

р. Белишка (след вливане
на р. Динков дол) с левия
си приток река Вотръчка
(след вливане на р.
Торишка) до вливането им

добър
потенциал

152

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за участъците по р-ни
№41140203/27.02.14г.;
41140092/02.09.08г.;
41140148/28.04.09г.;
4114093/18.11.08г.;
41140202/05.02.12.03г.

БД

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R1081

р. Белишка (след вливане
на р. Динков дол) с левия
си приток река Вотръчка
(след вливане на р.
Торишка) до вливането им

добър
потенциал

7

D

Възстановяване на речни корита и меандри

Възстановяване естественото състояние на
реките

Подобрено биоразнообразие;
Подобрено качество на водите

за участъка на СМВТ

БД

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R1081

р. Белишка (след вливане
на р. Динков дол) с левия
си приток река Вотръчка
(след вливане на р.
Торишка) до вливането им

добър
потенциал

20

D

Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи,
байпаси и др.)

Запазване на биологичното разнообразие

Подобрено екологично състояние

за участъка на СМВТ

за участъка на
СМВТ

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R1081

р. Белишка (след вливане
на р. Динков дол) с левия
си приток река Вотръчка
(след вливане на р.
Торишка) до вливането им

добър
потенциал

145

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешителни
№41140093/18.11.2008г.;41140148/28.09.09
г.;41140195/15.12.12г., които не
осигуряват миграцията на водни
организми срещу течението на реката

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ разрешителни
№41140093/18.11.2008г.;
41140148/28.09.09г.;
41140195/15.12.12г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R1081

р. Белишка (след вливане
на р. Динков дол) с левия
си приток река Вотръчка
(след вливане на р.
Торишка) до вливането им

добър
потенциал

49

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи - Разрешително
№41140093/18.11.2008г.; 41140148/28.09.09г.; 41140195/15.12.12г.

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ разрешителни
№41140093/18.11.2008г.;
41140148/28.09.09г.;
41140195/15.12.12г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R1178

р. Софан от изворите до
кота 1990 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Гоце Делчев

Благоевград

BG4ME900R1179

р. Баненско езеро от
изворите до кота 2175 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Банско

Благоевград

BG4ME900R1181

р. Вотръчка от изворите с
левия си приток р.
Торишка до вливането им

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Белица

Благоевград

BG4ME900R1281

р. Белишка и р. Динков
дол от изворите до
вливането им

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Места

Белица

Благоевград

BG4ST200R075

р. Пиринска Бистрица от
изворите с десния си
приток р. Черешничка до
вливането им

умерен
потенциал

8

D

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

Намаляване на ерозията и стабилизиране
на бреговете

Подобрено биоразнообразие

за участъка на СМВТ

РБ, ОП

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R075

р. Пиринска Бистрица от
изворите с десния си
приток р. Черешничка до
вливането им

умерен
потенциал

7

D

Възстановяване на речни корита и меандри

Възстановяване естественото състояние на
реките

Подобрено биоразнообразие;
Подобрено качество на водите

за участъка на СМВТ

РБ, ОП

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R075

р. Пиринска Бистрица от
изворите с десния си
приток р. Черешничка до
вливането им

умерен
потенциал

152

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за р-ни №41140099/06.01.11.;
41140210/15.08.14г.;
41140037/06.01.11г.;
41140014/16.03.10г.;
41140132/19.06.09г.;
41140078/30.07.10г.

БД

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R075

р. Пиринска Бистрица от
изворите с десния си
приток р. Черешничка до
вливането им

умерен
потенциал

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R075

р. Пиринска Бистрица от
изворите с десния си
приток р. Черешничка до
вливането им

умерен
потенциал

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ - Разрешително
41140037/06.01.11г.;
41140132/19.06.09г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R075

р. Пиринска Бистрица от
изворите с десния си
приток р. Черешничка до
вливането им

умерен
потенциал

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
Разрешителни 41140037/06.01.11г.;
41140132/19.06.09г.., които не осигуряват
миграцията на водни организми срещу
течението на реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ - Разрешително
41140037/06.01.11г.;
41140132/19.06.09г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R076

р. Пиринска Бистрица
(след вливане на р.
Черешничка) с притока си
р. Калиманска до вливане
в р. Струма

умерен
потенциал

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R076

р. Пиринска Бистрица
(след вливане на р.
Черешничка) с притока си
р. Калиманска до вливане
в р. Струма

умерен
потенциал

5

D

Възстановяване на надлъжна и напречна свързаност на реката (меандри и странични
ръкави)

Възстановяване на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за участъка на СМВТ

РБ, ОП

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R076

р. Пиринска Бистрица
(след вливане на р.
Черешничка) с притока си
р. Калиманска до вливане
в р. Струма

умерен
потенциал

20

D

Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи,
байпаси и др.)

Запазване на биологичното разнообразие

Подобрено екологично състояние

за участъка на СМВТ

РБ, ОП

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R076

р. Пиринска Бистрица
(след вливане на р.
Черешничка) с притока си
р. Калиманска до вливане
в р. Струма

умерен
потенциал

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R076

р. Пиринска Бистрица
(след вливане на р.
Черешничка) с притока си
р. Калиманска до вливане
в р. Струма

умерен
потенциал

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R076

р. Пиринска Бистрица
(след вливане на р.
Черешничка) с притока си
р. Калиманска до вливане
в р. Струма

умерен
потенциал

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ Разрешителни
41140045/18.02.08г.;
41140046/18.02.08г.;
41140207/07.07.14г.

БД

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R076

р. Пиринска Бистрица
(след вливане на р.
Черешничка) с притока си
р. Калиманска до вливане
в р. Струма

умерен
потенциал

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
Разрешителни 41140045/18.02.08г.;
41140046/18.02.08г.; 41140207/07.07.14г., в
случай, че не осигуряват миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ Разрешителни
41140045/18.02.08г.;
41140046/18.02.08г.;
41140207/07.07.14г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R077

р. Петровска от изворите
до вливане в р. Пиринска
Бистрица

умерено

D

Забрана за издаване на нови разрешителни за ВЕЦ/МВЕЦ, включително и на водопровод за
питейно-битово водоснабдяване и забрана за увеличаване параметри

По разрешителни
41140107/28.04.09г.;
41140120/12.03.09г.

БД

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R077

р. Петровска от изворите
до вливане в р. Пиринска
Бистрица

умерено

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R077

р. Петровска от изворите
до вливане в р. Пиринска
Бистрица

умерено

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R077

р. Петровска от изворите
до вливане в р. Пиринска
Бистрица

умерено

155

D

Преразглеждане на разрешителни и определяне на минимално допустимия отток в реката
след водовземането при спазване на изискването "не по-малко от минималното
средномесечно количество при 95% обезпеченост"

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R077

р. Петровска от изворите
до вливане в р. Пиринска
Бистрица

умерено

129

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

Разрешително №
41140120/12.03.2009г.

Собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R077

р. Петровска от изворите
до вливане в р. Пиринска
Бистрица

умерено

152

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ -41140107/28.04.09г.;
41140120/12.03.09г.

БД

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST200R077

р. Петровска от изворите
до вливане в р. Пиринска
Бистрица

умерено

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след возовземане за ВЕЦ
"Петрово" - Разрешително №
41140120/12.03.2009г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST300R073

р. Струма от вливане на р.
Струмешница до българогръцката граница

умерен
потенциал

171

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST300R073

р. Струма от вливане на р.
Струмешница до българогръцката граница

умерен
потенциал

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST300R073

р. Струма от вливане на р.
Струмешница до българогръцката граница

умерен
потенциал

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST300R073

р. Струма от вливане на р.
Струмешница до българогръцката граница

умерен
потенциал

7

D

Възстановяване на речни корита и меандри

Възстановяване естественото състояние на
реките

Подобрено биоразнообразие;
Подобрено качество на водите

за участъка на СМВТ

БД

Струма

Петрич

Благоевград

Разходи (лв.)

Код водно тяло

Име на ВТ

Състояние/по
тенциал на
ВТ

Код на
мярка

Вид мярка
O - Oсновна;
Dдопълнителна

Наименование на мярка

Очакван ефект

Очакван резултат

Местоположение

Отговорна
институция/
източник на
финансиране

Речен басейн

Община

Област

BG4ST300R073

р. Струма от вливане на р.
Струмешница до българогръцката граница

умерен
потенциал

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST300R1074

р. Мелнишка от изворите
до вливане в р. Струма

умерено

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST300R1174

р. Мочура от изворите до
кота 1635 м.

добро

D

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST400R071

р. Градешница от изворите
до вливане в р.
Струмешница

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST400R1072

р. Струмешница от
българо-македонската
граница до вливане в р.
Струма

лошо

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Петрич;

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Петрич

Благоевград

25 004 556

BG4ST400R1072

р. Струмешница от
българо-македонската
граница до вливане в р.
Струма

лошо

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

1. с. Първомай; 2. с.
Коларово

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Петрич

Благоевград

14 709 661

BG4ST400R1072

р. Струмешница от
българо-македонската
граница до вливане в р.
Струма

лошо

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

1. с. Първомай;2. с.
Кърналово; 3. с. Кавракирово;
4. с. Коларово

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Петрич

Благоевград

10 611 450

BG4ST400R1072

р. Струмешница от
българо-македонската
граница до вливане в р.
Струма

лошо

112

O

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

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати

Подобрено екологично състояние

НУЗ- Югозападна зона

МОСВ/МЗХ

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST400R1072

р. Струмешница от
българо-македонската
граница до вливане в р.
Струма

лошо

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Петрич

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST400R1072

р. Струмешница от
българо-македонската
граница до вливане в р.
Струма

лошо

43

O

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Намалена еутрофикация

за целия водосбор на ВТ

МЗХ, ПРСР

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST400R1072

р. Струмешница от
българо-македонската
граница до вливане в р.
Струма

лошо

152

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

Разрешително
41140155/19.03.10г.;
41140213/06.03.15г.

БД

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST400R1072

р. Струмешница от
българо-македонската
граница до вливане в р.
Струма

лошо

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително 41140155/19.03.10г.;
41140213/06.03.15г., които не осигуряват
миграцията на водни организми срещу
течението на реката

Подобрено биоразнообразие

Разрешително
41140155/19.03.10г.;
41140213/06.03.15г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST400R1072

р. Струмешница от
българо-македонската
граница до вливане в р.
Струма

лошо

171

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST400R1072

р. Струмешница от
българо-македонската
граница до вливане в р.
Струма

лошо

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST400R1072

р. Струмешница от
българо-македонската
граница до вливане в р.
Струма

лошо

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST400R1072

р. Струмешница от
българо-македонската
граница до вливане в р.
Струма

лошо

11

D

Закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните
изисквания

Намаляване на дифузното замърсяване от
депа за отпадъци

Подобрено екологично състояние

ОПОС, общини

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST400R1072

р. Струмешница от
българо-македонската
граница до вливане в р.
Струма

лошо

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

Разрешително
41140155/19.03.10г.;
41140213/06.03.15г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST400R1172

р. Луда Мара от изворите
до кота 425 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST400R1272

дере Доло от изовирте до
българо-македонската
граница

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Петрич

Благоевград

BG4ST500L1004

ЯЗОВИРИ КАРАГЬОЛ И
КАЛИН

добър
потенциал

D

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

яз. Калин и Карагьол

БД; собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500L1004

ЯЗОВИРИ КАРАГЬОЛ И
КАЛИН

добър
потенциал

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

BG4ST500L1006

язовир Стойковци

максимален
потенциал

149

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

яз. Стойковци

БД; собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500L1006

язовир Стойковци

максимален
потенциал

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

яз. Стойковци

БД

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500L1006

язовир Стойковци

максимален
потенциал

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

яз. Стойковци

БД

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500L1006

язовир Стойковци

максимален
потенциал

167

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

яз. Стойковци

БД

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500L1010

група езера "Западен
Пирин" (Георгийски
езера)

отлично

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Банско

Благоевград

BG4ST500R040

р. Копривен от изворите до
вливане в р. Струма

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Кочериново

Благоевград

BG4ST500R044

р. Лисийска от изворите до
вливане в р. Струма

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R047

р. Благоевградска
Бистрица от вливане на р.
Хърсовска до вливане в р.
Струма

много лошо

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R047

р. Благоевградска
Бистрица от вливане на р.
Хърсовска до вливане в р.
Струма

много лошо

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

за малките населени места
около гр. Благоевград

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R047

р. Благоевградска
Бистрица от вливане на р.
Хърсовска до вливане в р.
Струма

много лошо

128

O

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

Предотвратяване на натоварването на
ПСОВ със замърсители, различни от тези в
битовоте ОВ

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

Собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R050

р. Стара река от изворите
до вливане в р. Струма

отлично

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R050

р. Стара река от изворите
до вливане в р. Струма

отлично

132

O

Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ,
изземване на наносни отложения от язовири, нови водовземания и др.) във водните тела
определени като или попадащи в зони за защитана водите

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R053

р. Сушичка от изворите до
вливане в р. Струма

добро

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибни проходи по
разрешителни 41140154/22.02.10г.;
41140208/04.08.14г., в случай, че не
осигуряват миграцията на водни
организми срещу течението на реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ Разрешително
41140154/22.02.10г.;
41140208/04.08.14г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Симитли

Благоевград

149

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

Разходи (лв.)

19 543 988

0

Код водно тяло

Име на ВТ

Състояние/по
тенциал на
ВТ

Код на
мярка

Вид мярка
O - Oсновна;
Dдопълнителна

Наименование на мярка

Очакван ефект

Очакван резултат

Местоположение

Отговорна
институция/
източник на
финансиране

Речен басейн

Община

Област

Разходи (лв.)

BG4ST500R053

р. Сушичка от изворите до
вливане в р. Струма

добро

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Крупник

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Симитли

Благоевград

0

BG4ST500R053

р. Сушичка от изворите до
вливане в р. Струма

добро

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Крупник

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Симитли

Благоевград

23 409 326

BG4ST500R053

р. Сушичка от изворите до
вливане в р. Струма

добро

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ Разрешително
41140154/22.02.10г.;
41140208/04.08.14г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R054

р. Брежанска от изворите
до вливане в р. Струма

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R055

р. Лудата от изворите до
вливане в р. Струма

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R057

р. Струма от вливане на р.
Ощавска до вливане на р.
Белишка (Шашка)

умерен
потенциал

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Кресна

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Кресна

Благоевград

3 443 900

BG4ST500R057

р. Струма от вливане на р.
Ощавска до вливане на р.
Белишка (Шашка)

умерен
потенциал

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Кресна

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Кресна

Благоевград

11 247 333

BG4ST500R057

р. Струма от вливане на р.
Ощавска до вливане на р.
Белишка (Шашка)

умерен
потенциал

5

D

Възстановяване на надлъжна и напречна свързаност на реката (меандри и странични
ръкави)

Възстановяване на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

РБ, ОП

Струма

Кресна

Благоевград

0

BG4ST500R057

р. Струма от вливане на р.
Ощавска до вливане на р.
Белишка (Шашка)

умерен
потенциал

7

D

Възстановяване на речни корита и меандри

Възстановяване естественото състояние на
реките

Подобрено биоразнообразие;
Подобрено качество на водите

за целия водосбор на ВТ

РБ, ОП

Струма

Кресна

Благоевград

0

BG4ST500R057

р. Струма от вливане на р.
Ощавска до вливане на р.
Белишка (Шашка)

умерен
потенциал

O

Осъществяване на превантивни мерки и контрол на интегрираното замърсяване по IPPC

Струма

Кресна

Благоевград

BG4ST500R058

р. Влахинска от изворите
до вливане на левия
приток р. Синанишка

добро

D

BG4ST500R059

р. Влахинска от вливане на
р. Синанишка до вливане в
р. Струма

умерено
състояние

152

D

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

Подобряване управлението на водите

BG4ST500R059

р. Влахинска от вливане на
р. Синанишка до вливане в
р. Струма

умерено
състояние

144

D

Оценка на ефекта от дейността на ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на
водно тяло

BG4ST500R059

р. Влахинска от вливане на
р. Синанишка до вливане в
р. Струма

умерено
състояние

141

D

BG4ST500R059

р. Влахинска от вливане на
р. Синанишка до вливане в
р. Струма

умерено
състояние

49

BG4ST500R059

р. Влахинска от вливане на
р. Синанишка до вливане в
р. Струма

умерено
състояние

BG4ST500R060

р. Брезнишка от изворите
до вливане в р. Струма

BG4ST500R060

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

0

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Кресна

Благоевград

Подобрено екологично състояние

разрешителни
№41140052/07.07.10г.;
41140075/14.04.09г.;
41140133/19.06.09г.

БД

Струма

Кресна

Благоевград

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

р. Влахинска

МОСВ

Струма

Кресна

Благоевград

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане

БД

Струма

Кресна

Благоевград

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибни проходи по
разрешителни №41140052/07.07.2010г.;
41140075/14.04.09г.; 41140133/19.06.09г., в
случай, че не осигуряват миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ Разрешително
№41140052/07.07.2010г.;
41140075/14.04.09г.;
41140133/19.06.09г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Кресна

Благоевград

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

Разрешително
№41140052/07.07.2010г.;
41140075/14.04.09г.;
41140133/19.06.09г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Кресна

Благоевград

добро

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140086/01.07.2010г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ Разрешително
№41140086/01.07.2010г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Кресна

Благоевград

р. Брезнишка от изворите
до вливане в р. Струма

добро

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

Разрешително
№41140086/01.07.2010г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Кресна

Благоевград

BG4ST500R061

р. Врабча (Злинска) от
изворите до вливане в р.
Струма

неизвестно

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Струмяни

Благоевград

BG4ST500R062

р. Белишка (Шашка) от
изворите до вливане в р.
Струма

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Струмяни

Благоевград

0

BG4ST500R063

р. Струма от вливане на р.
Белишка (Шашка) до
вливане на р. Санданска
Бистрица

умерен
потенциал

8

D

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

Намаляване на ерозията и стабилизиране
на бреговете

Подобрено биоразнообразие

за участъците с риск от
наводнение

РБ, ОП

Струма

Струмяни

Благоевград

57 000

BG4ST500R063

р. Струма от вливане на р.
Белишка (Шашка) до
вливане на р. Санданска
Бистрица

умерен
потенциал

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

Струмяни; Микрево

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Струмяни

Благоевград

2 327 222

BG4ST500R063

р. Струма от вливане на р.
Белишка (Шашка) до
вливане на р. Санданска
Бистрица

умерен
потенциал

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

Струмяни; Микрево

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Струмяни

Благоевград

9 221 811

BG4ST500R063

р. Струма от вливане на р.
Белишка (Шашка) до
вливане на р. Санданска
Бистрица

умерен
потенциал

7

D

Възстановяване на речни корита и меандри

Възстановяване естественото състояние на
реките

Подобрено биоразнообразие;
Подобрено качество на водите

за участъка на СМВТ

РБ, ОП

Струма

Сандански

Благоевград

0

BG4ST500R064

р. Цапаревска от изворите
до вливане в р. Струма

добро

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане

БД

Струма

Струмяни

Благоевград

BG4ST500R064

р. Цапаревска от изворите
до вливане в р. Струма

добро

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140104/15.10.2008г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ Разрешително
№41140104/15.10.2008г.;

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Струмяни

Благоевград

BG4ST500R064

р. Цапаревска от изворите
до вливане в р. Струма

добро

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ Разрешително
№41140104/15.10.2008г.;

БД

Струма

Струмяни

Благоевград

BG4ST500R065

р. Седелска от изворите до
вливане в р. Струма

добро

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане

БД

Струма

Струмяни

Благоевград

BG4ST500R066

р. Лебница от българомакедонската граница до
вливане в р. Струма

умерено

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Струмяни

Благоевград

BG4ST500R066

р. Лебница от българомакедонската граница до
вливане в р. Струма

умерено

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Струмяни

Благоевград

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица от
кота 590 м. с притока си р.
Бобов дол до вливане в р.
Струма

много лош
потенциал

8

D

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

Намаляване на ерозията и стабилизиране
на бреговете

Подобрено биоразнообразие

за участъците с риск от
наводнение

РБ, ОП

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица от
кота 590 м. с притока си р.
Бобов дол до вливане в р.
Струма

много лош
потенциал

5

D

Възстановяване на надлъжна и напречна свързаност на реката (меандри и странични
ръкави)

Възстановяване на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за участъците с риск от
наводнение

РБ, ОП

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица от
кота 590 м. с притока си р.
Бобов дол до вливане в р.
Струма

много лош
потенциал

7

D

Възстановяване на речни корита и меандри

Възстановяване естественото състояние на
реките

Подобрено биоразнообразие;
Подобрено качество на водите

за участъците с риск от
наводнение

РБ, ОП

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица от
кота 590 м. с притока си р.
Бобов дол до вливане в р.
Струма

много лош
потенциал

20

D

Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи,
байпаси и др.)

Запазване на биологичното разнообразие

Подобрено екологично състояние

за участъците с риск от
наводнение

БД

30 000

Вид мярка
O - Oсновна;
Dдопълнителна

Наименование на мярка

Местоположение

Отговорна
институция/
източник на
финансиране

Речен басейн

Община

Област

D

Забрана за издаване на нови разрешителни за ВЕЦ на водопровод за питейно-битово
водоснабдяване след ПСПВ гр. Сандански

на водопровод за питейнобитово водоснабдяване след
ПСПВ гр. Сандански

БД

Струма

Сандански

Благоевград

152

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

разрешителни
№41140119/12.03.09г.;
41140085/18.07.08г.

БД

Струма

Сандански

Благоевград

много лош
потенциал

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

Разрешително
№41140085/18.07.2008г.;

БД

Струма

Сандански

Благоевград

р. Санданска Бистрица от
кота 590 м. с притока си р.
Бобов дол до вливане в р.
Струма

много лош
потенциал

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140085/18.07.2008г. в
случай, че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ
№41140085/18.07.2008г.

БД

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица от
кота 590 м. с притока си р.
Бобов дол до вливане в р.
Струма

много лош
потенциал

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Сандански

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица от
кота 590 м. с притока си р.
Бобов дол до вливане в р.
Струма

много лош
потенциал

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Сандански

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST500R069

р. Струма от вливане на р.
Санданска Бистрица до
вливане на р.
Струмешница

умерен
потенциал

7

D

Възстановяване на речни корита и меандри

Възстановяване естественото състояние на
реките

Подобрено биоразнообразие;
Подобрено качество на водите

за целия водосбор на ВТ

РБ, ОП

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST500R069

р. Струма от вливане на р.
Санданска Бистрица до
вливане на р.
Струмешница

умерен
потенциал

36

D

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

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

ПРСР, ПУДООС,
РБ, Общини, ВиК
дружества

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST500R069

р. Струма от вливане на р.
Санданска Бистрица до
вливане на р.
Струмешница

умерен
потенциал

128

D

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

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

Собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST500R070

р. Лешнишка (Бождовска)
от изворите до вливане в р.
Струма

добро
състояние

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане

БД

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST500R070

р. Лешнишка (Бождовска)
от изворите до вливане в р.
Струма

добро
състояние

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №№41140085/18.07.2008г, в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ Разрешително
№41140085/18.07.2008г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST500R070

р. Лешнишка (Бождовска)
от изворите до вливане в р.
Струма

добро
състояние

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ Разрешително
№41140085/18.07.2008г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Сандански

Благоевград

BG4ST500R1030

р. Струма от вливането на
р. Джерман до вливане на
р. Благоевградска
Бистрица

лошо

171

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1030

р. Струма от вливането на
р. Джерман до вливане на
р. Благоевградска
Бистрица

лошо

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1030

р. Струма от вливането на
р. Джерман до вливане на
р. Благоевградска
Бистрица

лошо

11

O

Закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните
изисквания

Намаляване на дифузното замърсяване от
депа за отпадъци

Подобрено екологично състояние

Кочериново

ОПОС, общини

Струма

Благоевград

Благоевград

1 212 000

BG4ST500R1030

р. Струма от вливането на
р. Джерман до вливане на
р. Благоевградска
Бистрица

лошо

11

O

Закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните
изисквания

Намаляване на дифузното замърсяване от
депа за отпадъци

Подобрено екологично състояние

Благоевград

ОПОС, общини

Струма

Благоевград

Благоевград

6 060 000

BG4ST500R1030

р. Струма от вливането на
р. Джерман до вливане на
р. Благоевградска
Бистрица

лошо

36

D

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

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

ПРСР, ПУДООС,
РБ, Общини, ВиК
дружества

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1041

р. Манастирска и р.
Илийна от изворите до
вливане в р. Рилска

добро
състояние

155

D

Преразглеждане на разрешителни и определяне на минимално допустимия отток в реката
след водовземането при спазване на изискването "не по-малко от минималното
средномесечно количество при 95% обезпеченост"

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Рила

Кюстендил

BG4ST500R1041

р. Манастирска и р.
Илийна от изворите до
вливане в р. Рилска

добро
състояние

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Рила

Кюстендил

BG4ST500R1041

р. Манастирска и р.
Илийна от изворите до
вливане в р. Рилска

добро
състояние

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Рила

Кюстендил

BG4ST500R1041

р. Манастирска и р.
Илийна от изворите до
вливане в р. Рилска

добро
състояние

129

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

Собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Рила

Кюстендил

BG4ST500R1041

р. Манастирска и р.
Илийна от изворите до
вливане в р. Рилска

добро
състояние

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

БД

Струма

Рила

Кюстендил

BG4ST500R1042

р. Рилска от вливане на р.
Манастирска и р. Илийна
до вливане на р.
Шарковица

добро
състояние

155

D

Преразглеждане на разрешителни и определяне на минимално допустимия отток в реката
след водовземането при спазване на изискването "не по-малко от минималното
средномесечно количество при 95% обезпеченост"

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Рила

Кюстендил

BG4ST500R1042

р. Рилска от вливане на р.
Манастирска и р. Илийна
до вливане на р.
Шарковица

добро
състояние

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

БД

Струма

Рила

Кюстендил

BG4ST500R1042

р. Рилска от вливане на р.
Манастирска и р. Илийна
до вливане на р.
Шарковица

добро
състояние

129

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

Собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Рила

Кюстендил

BG4ST500R1042

р. Рилска от вливане на р.
Манастирска и р. Илийна
до вливане на р.
Шарковица

добро
състояние

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №0521-1/05.05.04г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ №0521-1/05.05.04г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Рила

Кюстендил

BG4ST500R1042

р. Рилска от вливане на р.
Манастирска и р. Илийна
до вливане на р.
Шарковица

добро
състояние

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ №0521-1/05.05.04г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Рила

Кюстендил

BG4ST500R1043

р. Рилска от вливане на р.
Шарковица до вливане в р.
Струма

добро

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Кочериново

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Рила

Кюстендил

2 653 633

BG4ST500R1043

р. Рилска от вливане на р.
Шарковица до вливане в р.
Струма

добро

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Кочериново

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Кочериново

Кюстендил

5 572 978

BG4ST500R1043

р. Рилска от вливане на р.
Шарковица до вливане в р.
Струма

добро

11

O

Закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните
изисквания

Намаляване на дифузното замърсяване от
депа за отпадъци

Подобрено екологично състояние

гр. Рила

ОПОС, общини

Струма

Рила

Кюстендил

BG4ST500R1043

р. Рилска от вливане на р.
Шарковица до вливане в р.
Струма

добро

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр.Рила

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Рила

Кюстендил

BG4ST500R1045

р. Благоевградска
Бистрица от вливане на р.
Диново дере до вливане на
р. Славова

добро

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока, в т.ч. и р-ни
№4114068/20.08.09г.;
41140057/10.02.10г.;
41140049/10.02.10г.

БД

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1046

р. Благоевградска
Бистрица от вливане на р.
Славова до вливане на р.
Хърсовска

добро

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

БД

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1046

р. Благоевградска
Бистрица от вливане на р.
Славова до вливане на р.
Хърсовска

добро

129

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

№41140060/16.02.10г.;
41140211/13.10.10г.;
41140094/16.16.10г.;
41140061/17.06.10г.

Собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Благоевград

Благоевград

Код водно тяло

Име на ВТ

Състояние/по
тенциал на
ВТ

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица от
кота 590 м. с притока си р.
Бобов дол до вливане в р.
Струма

много лош
потенциал

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица от
кота 590 м. с притока си р.
Бобов дол до вливане в р.
Струма

много лош
потенциал

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица от
кота 590 м. с притока си р.
Бобов дол до вливане в р.
Струма

BG4ST500R068

Код на
мярка

Очакван ефект

Очакван резултат

Разходи (лв.)

51 000 000

10 039 224

Код водно тяло

Име на ВТ

Състояние/по
тенциал на
ВТ

Код на
мярка

Вид мярка
O - Oсновна;
Dдопълнителна

Наименование на мярка

Очакван ефект

Очакван резултат

Местоположение

Отговорна
институция/
източник на
финансиране

Речен басейн

Община

Област

BG4ST500R1046

р. Благоевградска
Бистрица от вливане на р.
Славова до вливане на р.
Хърсовска

добро

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140094/16.06.10г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

Разрешително
№41140094/16.06.10г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1046

р. Благоевградска
Бистрица от вливане на р.
Славова до вливане на р.
Хърсовска

добро

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

Разрешително
№41140094/16.06.10г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1048

р.Струма от вливането на
р.Стара река до вливането
на р.Сушичка

лошо

11

O

Закриване на общинските депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните
изисквания

Намаляване на дифузното замърсяване от
депа за отпадъци

Подобрено екологично състояние

гр. Симитли

ОПОС, общини

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1048

р.Струма от вливането на
р.Стара река до вливането
на р.Сушичка

лошо

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Симитли

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1048

р.Струма от вливането на
р.Стара река до вливането
на р.Сушичка

лошо

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Симитли

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Симитли

Благоевград

46 193 680

BG4ST500R1049

р.Струма от вливането на
р.Благоевградска
Бистрицас притоците и
р.Четирка и р.Айдаровско
дере во вливането на
р.Стара река

умерено

36

D

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

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

ПРСР, ПУДООС,
РБ, Общини, ВиК
дружества

Струма

Благоевград

Благоевград

0

BG4ST500R1051

р. Градевска с десния си
приток р. Осеновска от
изворите до вливането им

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R1052

р. Градевска от вливане на
р. Осеновска до вливане в
р. Струма

добро

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

№41140131/15.06.09г.;
41140201/07.06.13г.

БД

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R1052

р. Градевска от вливане на
р. Осеновска до вливане в
р. Струма

добро

152

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R1052

р. Градевска от вливане на
р. Осеновска до вливане в
р. Струма

добро

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140131/15.06.09г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

Разрешително
№41140131/15.06.09г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R1052

р. Градевска от вливане на
р. Осеновска до вливане в
р. Струма

добро

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

Разрешително
№41140131/15.06.09г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R1056

р. Ощавска (Дяволска) от
кота 1510 м. до вливане в
р. Струма

неизвестно

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

БД

Струма

Кресна

Благоевград

BG4ST500R1056

р. Ощавска (Дяволска) от
кота 1510 м. до вливане в
р. Струма

неизвестно

129

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

№41140197/04.03.13г.;
41140004/25.05.09.;
41140048/28.05.10г.;
41140162/11.10.10г.;
41140196/04.03.13г.;
41140082/10.07.08г.

Собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Кресна

Благоевград

BG4ST500R1056

р. Ощавска (Дяволска) от
кота 1510 м. до вливане в
р. Струма

неизвестно

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибни проходи по
разрешителни №41140082/10.07.2008г.;
41140162/11.10.10г., в случай, че не
осигуряват миграцията на водни
организми срещу течението на реката

Подобрено биоразнообразие

Разрешително
№41140082/10.07.2008г.;
41140162/11.10.10г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Кресна

Благоевград

BG4ST500R1056

р. Ощавска (Дяволска) от
кота 1510 м. до вливане в
р. Струма

неизвестно

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

Разрешително
№41140082/10.07.2008г.;
41140162/11.10.10г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Кресна

Благоевград

BG4ST500R1056

р. Ощавска (Дяволска) от
кота 1510 м. до вливане в
р. Струма

неизвестно

D

Включване в Програма за мониторинг и установяване на състоянието на тялото

Струма

Кресна

Благоевград

BG4ST500R1067

р. Санданска Бистрица от
изворите до кота 590 м.

добро

D

BG4ST500R1067

р. Санданска Бистрица от
изворите до кота 590 м.

добро

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибни проходи по
разрешителни №41140085/18.07.2008г.;
41140170/04.07.11г., в случай,че не
осигуряват миграцията на водни
организми срещу течението на реката

BG4ST500R1067

р. Санданска Бистрица от
изворите до кота 590 м.

добро

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

BG4ST500R1067

р. Санданска Бистрица от
изворите до кота 590 м.

добро

D

Забрана за издаване на нови разрешителни за ВЕЦ, включително и на водопровод за питейнобитово водоснабдяване след ПСПВ гр. Сандански и забрана за увеличаване параметри на
разрешителни №41140085/18.07.08г.; 41140166/15.03.11г.; 41140170/04.07.11г.

BG4ST500R1067

р. Санданска Бистрица от
изворите до кота 590 м.

добро

152

D

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

Подобряване управлението на водите

BG4ST500R1067

р. Санданска Бистрица от
изворите до кота 590 м.

добро

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

BG4ST500R1130

р. Дреновска от изворите
до кота 815 м.

добро

D

BG4ST500R1141

р. Рилска от изворите до
кота 1495 м.

добро

BG4ST500R1142

р. Джамбевска от изворите
до кота 1020 м.

добро
състояние

BG4ST500R1142

р. Джамбевска от изворите
до кота 1020 м.

добро
състояние

BG4ST500R1142

р. Джамбевска от изворите
до кота 1020 м.

BG4ST500R1142

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Подобрено биоразнообразие

Разрешително
№41140085/18.07.2008г.;
41140170/04.07.11г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Сандански

Благоевград

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

БД

Струма

Сандански

Благоевград

след ПСПВ гр. Сандански

БД

Струма

Сандански

Благоевград

Подобрено екологично състояние

№41140085/18.07.08г.;
41140166/15.03.11г.;
41140170/04.07.11г.

БД

Струма

Сандански

Благоевград

Подобрено екологично състояние

Разрешително
№41140085/18.07.2008г.;
41140170/04.07.11г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Сандански

Благоевград

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Благоевград

Благоевград

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Рила

Благоевград

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

БД

Струма

Рила

Благоевград

добро
състояние

129

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

Собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Рила

Благоевград

р. Джамбевска от изворите
до кота 1020 м.

добро
състояние

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №0521-1/05.05.04г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ №0521-1/05.05.04г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1142

р. Джамбевска от изворите
до кота 1020 м.

добро
състояние

155

D

Преразглеждане на разрешителни и определяне на минимално допустимия отток в реката
след водовземането при спазване на изискването "не по-малко от минималното
средномесечно количество при 95% обезпеченост"

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1142

р. Джамбевска от изворите
до кота 1020 м.

добро
състояние

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ №0521-1/05.05.04г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1143

р. Рилица от изворите до
кота 1155 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1145

р. Славова от изворите до
вливането и в
р.Благоевградска Бистрица

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

BG4ST500R1145

р. Славова от изворите до
вливането и в
р.Благоевградска Бистрица

добро

Разрешително
№41140205/20.05.14г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Благоевград

Благоевград

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140205/20.05.14г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

Разходи (лв.)

1 212 000

Код водно тяло

Име на ВТ

Състояние/по
тенциал на
ВТ

Код на
мярка

Вид мярка
O - Oсновна;
Dдопълнителна

Наименование на мярка

Очакван ефект

Очакван резултат

Местоположение

Отговорна
институция/
източник на
финансиране

Речен басейн

Община

Област

BG4ST500R1145

р. Славова от изворите до
вливането и в
р.Благоевградска Бистрица

добро

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

Разрешително
№41140205/20.05.14г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1146

р. Предимир от изворите
до кота 895 м.

добро

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

BG4ST500R1146

р. Предимир от изворите
до кота 895 м.

добро

152

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1146

р. Предимир от изворите
до кота 895 м.

добро

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

№41140151/15.04.10г.

БД

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1151

р. Стружка от изворите до
кота 1220 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R1152

р. Соколовска от изворите
до кота 1405 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R1156

р. Ощавска (Дяволска) от
изворите до кота 1510 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Кресна

Благоевград

BG4ST500R1242

р. Елешница от изворите
до кота 1005 м.

добро
състояние

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

BG4ST500R1242

р. Елешница от изворите
до кота 1005 м.

добро
състояние

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

БД

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1242

р. Елешница от изворите
до кота 1005 м.

добро
състояние

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ №0521-1/05.05.04г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1242

р. Елешница от изворите
до кота 1005 м.

добро
състояние

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №0521-1/05.05.04г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ №0521-1/05.05.04г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1242

р. Елешница от изворите
до кота 1005 м.

добро
състояние

129

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

Собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1242

р. Елешница от изворите
до кота 1005 м.

добро
състояние

155

D

Преразглеждане на разрешителни и определяне на минимално допустимия отток в реката
след водовземането при спазване на изискването "не по-малко от минималното
средномесечно количество при 95% обезпеченост"

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1245

р. Благоевградска
Бистрица от изоворите до
вливане на р. Диново дере

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1246

р. Ковачица от изворите до
кота 800 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1251

р. Валевица от изворите до
кота 1395 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R1342

р. Горанина река от
изворите до кота 1470 м.

добро

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1342

р. Горанина река от
изворите до кота 1470 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

BG4ST500R1342

р. Горанина река от
изворите до кота 1470 м.

добро

155

D

Преразглеждане на разрешителни и определяне на минимално допустимия отток в реката
след водовземането при спазване на изискването "не по-малко от минималното
средномесечно количество при 95% обезпеченост"

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1342

р. Горанина река от
изворите до кота 1470 м.

добро

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №0521-1/05.05.04г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ №0521-1/05.05.04г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1342

р. Горанина река от
изворите до кота 1470 м.

добро

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ №0521-1/05.05.04г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1346

р. Хърсовска от изворите
до вливане в р.
Благоевградска Бистрица

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Благоевград

Благоевград

BG4ST500R1351

р. Бялата река от изворите
до кота 1185 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R1451

р. Мирски дол от изворите
до кота 815 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R1542

р. Каменица от изворите до
кота 855 м.

добро
състояние

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

BG4ST500R1542

р. Каменица от изворите до
кота 855 м.

добро
състояние

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

БД

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1542

р. Каменица от изворите до
кота 855 м.

добро
състояние

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №0521-1/05.05.04г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ №0521-1/05.05.04г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1542

р. Каменица от изворите до
кота 855 м.

добро
състояние

129

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

Собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1542

р. Каменица от изворите до
кота 855 м.

добро
състояние

155

D

Преразглеждане на разрешителни и определяне на минимално допустимия отток в реката
след водовземането при спазване на изискването "не по-малко от минималното
средномесечно количество при 95% обезпеченост"

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1542

р. Каменица от изворите до
кота 855 м.

добро
състояние

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ №0521-1/05.05.04г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST500R1551

р. Осеновска река от
изворите до кота 1310 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Симитли

Благоевград

BG4ST500R1642

р. Голяма Ломница с
десния си приток Мала
Ломница до кота 945 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Рила

Благоевград

BG4ST600L1007

група езера "Източна/
(Западна Рила" - Черното
езеро)

отлично

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Белица

Благоевград

BG4ST600L1007

група езера "Източна/
(Западна Рила" - Черното
езеро)

отлично

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Белица

Благоевград

BG4ST600L1018

група езера "Южна Рила"
(Реджепско езеро)

отлично

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Места

Белица

Благоевград

D

141

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

Разходи (лв.)

Вид мярка
O - Oсновна;
Dдопълнителна

Код водно тяло

Име на ВТ

Състояние/по
тенциал на
ВТ

BG4ST600R033

р. Горица от изворите до
кота 814 м.

добро

BG4ST600R035

р. Джубрена от изворите
до вливане в р. Тополница

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

BG4ST600R035

р. Джубрена от изворите
до вливане в р. Тополница

умерено

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

BG4ST600R037

р. Отовица от изворите до
вливане в р. Джерман

добро

BG4ST600R037

р. Отовица от изворите до
вливане в р. Джерман

добро

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140204/06.03.14г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

BG4ST600R037

р. Отовица от изворите до
вливане в р. Джерман

добро

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

BG4ST600R037

р. Отовица от изворите до
вливане в р. Джерман

добро

129

D

BG4ST600R037

р. Отовица от изворите до
вливане в р. Джерман

добро

145

D

BG4ST600R038

р. Дупнишка Бистрица от
изворите до кота 740 м.

добро

BG4ST600R038

р. Дупнишка Бистрица от
изворите до кота 740 м.

добро

BG4ST600R038

р. Дупнишка Бистрица от
изворите до кота 740 м.

BG4ST600R038

Код на
мярка

D

D

Наименование на мярка

Очакван ефект

Очакван резултат

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

Местоположение

Отговорна
институция/
източник на
финансиране

Речен басейн

Община

Област

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Сапарева баня

Кюстендил

с. Крайници, общ. Дупница

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Дупница

Кюстендил

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Дупница

Кюстендил

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ Разрешително
№41140204/06.03.14г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Дупница

Кюстендил

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

БД

Струма

Дупница

Кюстендил

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ Разрешително
№41140204/06.03.14г.

Собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Дупница

Кюстендил

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ Разрешително
№41140204/06.03.14г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Дупница

Кюстендил

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Разходи (лв.)

8 983 000

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

БД

Струма

Дупница

Кюстендил

добро

155

D

Преразглеждане на разрешителни и определяне на минимално допустимия отток в реката
след водовземането при спазване на изискването "не по-малко от минималното
средномесечно количество при 95% обезпеченост"

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Дупница

Кюстендил

р. Дупнишка Бистрица от
изворите до кота 740 м.

добро

129

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

Собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Дупница

Кюстендил

BG4ST600R038

р. Дупнишка Бистрица от
изворите до кота 740 м.

добро

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ №0521-1/05.05.04г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Дупница

Кюстендил

BG4ST600R038

р. Дупнишка Бистрица от
изворите до кота 740 м.

добро

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №0521-1/05.05.04г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ №0521-1/05.05.04г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Дупница

Кюстендил

BG4ST600R039

р. Разметаница от изворите
до вливане в р. Джерман

умерено

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Бобов дол

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Бобов дол

Кюстендил

23 568 333

BG4ST600R039

р. Разметаница от изворите
до вливане в р. Джерман

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Бобов дол

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Бобов дол

Кюстендил

5 823 022

BG4ST600R039

р. Разметаница от изворите
до вливане в р. Джерман

умерено

O

Осъществяване на превантивни мерки и контрол на интегрираното замърсяване по IPPC

Струма

Бобов дол

Кюстендил

BG4ST600R1031

р. Джерман с левия си
приток р. Скакавица до
кота 1052 м.

добро
състояние

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

BG4ST600R1031

р. Джерман с левия си
приток р. Скакавица до
кота 1052 м.

добро
състояние

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

BG4ST600R1031

р. Джерман с левия си
приток р. Скакавица до
кота 1052 м.

добро
състояние

152

D

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

BG4ST600R1031

р. Джерман с левия си
приток р. Скакавица до
кота 1052 м.

добро
състояние

49

D

BG4ST600R1031

р. Джерман с левия си
приток р. Скакавица до
кота 1052 м.

добро
състояние

145

умерен
потенциал

BG4ST600R1032

BG4ST600R1032

BG4ST600R1032

BG4ST600R1032

BG4ST600R1032

р. Джерман от кота 1052
м. с притока си р.
Валявица и части от левите
си притоци р. Фудина (от
кота 900 м.) и р. Горица
(от кота 814 м.) до град
р. Джерман от кота 1052
м. с притока си р.
Валявица и части от левите
си притоци р. Фудина (от
кота 900 м.) и р. Горица
(от кота 814 м.) до град
р. Джерман от кота 1052
м. с притока си р.
Валявица и части от левите
си притоци р. Фудина (от
кота 900 м.) и р. Горица
(от кота 814 м.) до град
р. Джерман от кота 1052
м. с притока си р.
Валявица и части от левите
си притоци р. Фудина (от
кота 900 м.) и р. Горица
(от кота 814 м.) до град
р. Джерман от кота 1052
м. с притока си р.
Валявица и части от левите
си притоци р. Фудина (от
кота 900 м.) и р. Горица
(от кота 814 м.) до град

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Подобрено екологично състояние

след съоръжения за
водовземане или регулиране
на оттока

БД

Струма

Сапарева баня

Кюстендил

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Сапарева баня

Кюстендил

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140169/14.06.11г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

№41140169/14.06.11г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Сапарева баня

Кюстендил

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

№41140169/14.06.11г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Сапарева баня

Кюстендил

5

D

Възстановяване на надлъжна и напречна свързаност на реката (меандри и странични
ръкави)

Възстановяване на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

РБ, ОП

Струма

Дупница

0

умерен
потенциал

20

D

Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи,
байпаси и др.)

Запазване на биологичното разнообразие

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Дупница

0

умерен
потенциал

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Сапарева баня

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Дупница

Кюстендил

умерен
потенциал

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Сапарева баня

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Дупница

Кюстендил

11 671 122

O

Възстановяване на екологичното равновесие по поречието на р. Джерман в участъка от гр.
Сапарева баня до гр. Дупница

Струма

Дупница

Кюстендил

100 000

0

умерен
потенциал

BG4ST600R1034

р. Тополница от кота 680
м. до вливане в р. Джерман

умерено

125

D

Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД/МЗХ

Струма

Дупница

Кюстендил

BG4ST600R1034

р. Тополница от кота 680
м. до вливане в р. Джерман

умерено

43

D

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Намалена еутрофикация

за целия водосбор на ВТ

МЗХ, ПРСР

Струма

Дупница

Кюстендил

BG4ST600R1034

р. Тополница от кота 680
м. до вливане в р. Джерман

умерено

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Дупница

Кюстендил

BG4ST600R1036

р. Джерман от вливането
на р. Отовица до вливане в
р. Струма

лошо

171

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Дупница

Кюстендил

0

BG4ST600R1036

р. Джерман от вливането
на р. Отовица до вливане в
р. Струма

лошо

43

D

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Намалена еутрофикация

за целия водосбор на ВТ

МЗХ, ПРСР

Струма

Дупница

Кюстендил

0

BG4ST600R1036

р. Джерман от вливането
на р. Отовица до вливане в
р. Струма

лошо

125

D

Контрол за спазване на изискванията за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД/МЗХ

Струма

Дупница

Кюстендил

BG4ST600R1036

р. Джерман от вливането
на р. Отовица до вливане в
р. Струма

лошо

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр.Дупница, с.Бистрица;
с.Яхиново; с.Самораново

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Дупница

Кюстендил

BG4ST600R1036

р. Джерман от вливането
на р. Отовица до вливане в
р. Струма

лошо

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Дупница, с. Бистрица; с.
Яхиново; с. Самораново

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Дупница

Кюстендил

31 061 000

Вид мярка
O - Oсновна;
Dдопълнителна

Местоположение

Отговорна
институция/
източник на
финансиране

Речен басейн

Община

Област

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Дупница

Кюстендил

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Дупница

Кюстендил

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Дупница

Кюстендил

149

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

яз. Дренов дол

БД; собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Кюстендил

Кюстендил

лошо

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Кюстендил

Кюстендил

р. Струма от вливане на р.
Треклянска до вливане на
р. Соволянска Бистрица

лошо

9

D

Доизграждане на канализация за населено място под 2000 е.ж, за което има изградена ПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Земен

ПУДООС, РБ,
общини, ВиК
дружества

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R017

р. Струма от вливане на р.
Треклянска до вливане на
р. Соволянска Бистрица

лошо

9

D

Доизграждане на канализация за населено място под 2000 е.ж, за което има изградена ПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Шишковци

ПУДООС, РБ,
общини, ВиК
дружества

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R017

р. Струма от вливане на р.
Треклянска до вливане на
р. Соволянска Бистрица

лошо

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R018

р. Ломничка от изворите
до вливане в р.
Драговищица

умерено

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R019

р. Драговищица от
българо–сръбската граница
до вливане в р. Струма

умерено

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R019

р. Драговищица от
българо–сръбската граница
до вливане в р. Струма

умерено

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140212/09.02.15г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

Разрешително
№41140212/09.02.15г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R019

р. Драговищица от
българо–сръбската граница
до вливане в р. Струма

умерено

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R019

р. Драговищица от
българо–сръбската граница
до вливане в р. Струма

умерено

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R019

р. Драговищица от
българо–сръбската граница
до вливане в р. Струма

умерено

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

Разрешително
№41140212/09.02.15г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R021

р. Струма от вливане на р.
Соволянска Бистрица до лош потенциал
вливане на р. Елешница

5

D

Възстановяване на надлъжна и напречна свързаност на реката (меандри и странични
ръкави)

Възстановяване на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

РБ, ОП

Струма

Невестино

Кюстендил

BG4ST700R021

р. Струма от вливане на р.
Соволянска Бистрица до лош потенциал
вливане на р. Елешница

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Невестино

Кюстендил

BG4ST700R021

р. Струма от вливане на р.
Соволянска Бистрица до лош потенциал
вливане на р. Елешница

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Невестино

Кюстендил

BG4ST700R021

р. Струма от вливане на р.
Соволянска Бистрица до лош потенциал
вливане на р. Елешница

7

D

Възстановяване на речни корита и меандри

Възстановяване естественото състояние на
реките

Подобрено биоразнообразие;
Подобрено качество на водите

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Невестино

Кюстендил

BG4ST700R021

р. Струма от вливане на р.
Соволянска Бистрица до лош потенциал
вливане на р. Елешница

D

Осъществяване на превантивни мерки и контрол на интегрираното замърсяване от
промишлени замърсители

Струма

Невестино

Кюстендил

BG4ST700R024

р. Гращица от изворите до
вливане в р. Струма

неизвестно

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Невестино

Кюстендил

BG4ST700R027

р. Елешница от вливане на
р. Речица до вливане в р.
Струма

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Невестино

Кюстендил

BG4ST700R028

р. Струма от вливане на р.
Елешница до вливане на р.
Джерман

умерено

D

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

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

ПРСР, ПУДООС,
РБ, Общини, ВиК
дружества

Струма

Бобошево

Кюстендил

BG4ST700R029

р. Лева река (Кознишка) от
изворите до вливане в р.
Струма

отлично

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Бобов дол

Кюстендил

BG4ST700R1020

р. Соволянска Бистрица от
кота 1195 м. до вливане в
р. Струма

умерен
потенциал

20

D

Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи,
байпаси и др.)

Запазване на биологичното разнообразие

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

РБ, ОП

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1020

р. Соволянска Бистрица от
кота 1195 м. до вливане в
р. Струма

умерен
потенциал

164

D

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

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1020

р. Соволянска Бистрица от
кота 1195 м. до вливане в
р. Струма

умерен
потенциал

5

D

Възстановяване на надлъжна и напречна свързаност на реката (меандри и странични
ръкави)

Възстановяване на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

РБ, ОП

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1020

р. Соволянска Бистрица от
кота 1195 м. до вливане в
р. Струма

умерен
потенциал

168

D

Разработване и изпълнение на програми за ограничаване на замърсяването от минали
дейности

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

Собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1020

р. Соволянска Бистрица от
кота 1195 м. до вливане в
р. Струма

умерен
потенциал

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

Разрешително
№41140206/31.05.2004г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1020

р. Соволянска Бистрица от
кота 1195 м. до вливане в
р. Струма

умерен
потенциал

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140206/31.05.2004г., в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

Разрешително
№41140206/31.05.2004г.

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1022

р. Глогошка (Банщица) от
кота 1160 м. до вливане в
р. Струма

много лошо

141

D

Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или
регулиране на оттока

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1022

р. Глогошка (Банщица) от
кота 1160 м. до вливане в
р. Струма

много лошо

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Кюстендил

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1022

р. Глогошка (Банщица) от
кота 1160 м. до вливане в
р. Струма

много лошо

168

D

Разработване и изпълнение на програми за ограничаване на замърсяването от минали
дейности

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1023

р. Новоселска от изворите
до вливане в р. Струма

умерен
потенциал

5

D

Възстановяване на надлъжна и напречна свързаност на реката (меандри и странични
ръкави)

Възстановяване на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

РБ, ОП

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1023

р. Новоселска от изворите
до вливане в р. Струма

умерен
потенциал

20

D

Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи,
байпаси и др.)

Запазване на биологичното разнообразие

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

РБ, ОП

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1023

р. Новоселска от изворите
до вливане в р. Струма

умерен
потенциал

145

D

Оценка на ефективността на изградени рибни проходи

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

МВЕЦ Разрешително
№41140138/22.07.2009г.;

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Кюстендил

Кюстендил

Код водно тяло

Име на ВТ

Състояние/по
тенциал на
ВТ

BG4ST600R1132

р.Фудина от изворите до
кота 900 м.

добро

D

BG4ST600R1134

р. Тополница от изворите
до кота 680 м.

добро

BG4ST600R1136

р. Бела вода от изворите до
кота 920 м.

добро

BG4ST700L1002

ЯЗОВИР ДРЕНОВ ДОЛ

умерен
потенциал

BG4ST700R017

р. Струма от вливане на р.
Треклянска до вливане на
р. Соволянска Бистрица

BG4ST700R017

Код на
мярка

165

36

Наименование на мярка

Очакван ефект

Очакван резултат

Разходи (лв.)

0

0

Код водно тяло

Име на ВТ

Състояние/по
тенциал на
ВТ

Код на
мярка

Вид мярка
O - Oсновна;
Dдопълнителна

Наименование на мярка

Очакван ефект

Очакван резултат

Местоположение

Отговорна
институция/
източник на
финансиране

Речен басейн

Община

Област

BG4ST700R1023

р. Новоселска от изворите
до вливане в р. Струма

умерен
потенциал

49

D

Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата
за...(рибните проходи) до издаването и ръководството на ФАО

Прилага се за рибен проход по
разрешително №41140138/22.07.2009г. в
случай,че не осигурява миграцията на
водни организми срещу течението на
реката

Подобрено биоразнообразие

МВЕЦ Разрешително
№41140138/22.07.2009г.;

БД; Титуляр на
разрешителното

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1025

р.Елешница и притока и
р.Речица до вливането им в
р.Струма

умерено

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1120

р. Лебница от изворите до
кота 1300 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Струмяни

Благоевград

BG4ST700R1122

р. Глогошка (Банщица) от
изворите до кота 1160 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1123

р. Ореховска от изворите
до кота 945 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1220

р. Соволянска Бистрица от
изворите до кота 1195 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1222

р. Радушка от изворите до
кота 995 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST700R1322

р. Воденичица от изворите
до кота 975 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Кюстендил

Кюстендил

BG4ST800R016

р. Треклянска с левия си
приток р. Явор от изворите
до вливане в р. Струма

добро

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Трекляно

Кюстендил

BG4ST800R016

р. Треклянска с левия си
приток р. Явор от изворите
до вливане в р. Струма

добро

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Трекляно

Кюстендил

BG4ST900L014

ЯЗОВИР ИЗВОР

умерен
потенциал

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900L014

ЯЗОВИР ИЗВОР

умерен
потенциал

149

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

яз. Извор

БД; собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900L014

ЯЗОВИР ИЗВОР

умерен
потенциал

106

D

Задължително прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти
по ПРСР

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

МЗХ

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900L1001

ЯЗОВИР СТУДЕНА

добър
потенциал

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

BG4ST900L1001

ЯЗОВИР СТУДЕНА

добър
потенциал

149

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

яз. Студена

БД; собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Перник

Перник

BG4ST900L1001

ЯЗОВИР СТУДЕНА

добър
потенциал

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

яз. Студена

БД

BG4ST900L1001

ЯЗОВИР СТУДЕНА

добър
потенциал

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

яз. Студена

БД

Струма

Перник

Перник

BG4ST900L1005

ЯЗОВИР ДЯКОВО

добър
потенциал

149

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

яз. Дяково

БД; собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Бобов дол

Кюстендил

BG4ST900L1005

ЯЗОВИР ДЯКОВО

добър
потенциал

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

BG4ST900L1008

ЯЗОВИР ДОЛНА
ДИКАНЯ

умерен
потенциал

149

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

яз. Долна Диканя

БД; собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900L1008

ЯЗОВИР ДОЛНА
ДИКАНЯ

умерен
потенциал

106

D

Задължително прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти
по ПРСР

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

МЗХ

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900L1010

ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА

лош потенциал

168

D

Разработване и изпълнение на програми за ограничаване на замърсяването от минали
дейности

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

яз. Пчелина

БД

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900L1010

ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА

лош потенциал

171

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

яз. Пчелина

БД

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900L1010

ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА

лош потенциал

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

яз. Пчелина

БД

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900L1010

ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА

лош потенциал

149

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

яз. Пчелина

БД; собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900L1010

ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА

лош потенциал

167

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

яз. Пчелина

БД

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900L1010

ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА

лош потенциал

D

Проект за възстановяване на екологичното равновесие

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900L1012

ЯЗОВИР ЧОКЛЬОВО
БЛАТО

отличен
потенциал

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900L1012

ЯЗОВИР ЧОКЛЬОВО
БЛАТО

отличен
потенциал

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900L1012

ЯЗОВИР ЧОКЛЬОВО
БЛАТО

отличен
потенциал

149

D

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

Поддържане на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД; собственик или
оператор на
съоръжението

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900R003

р. Струма от яз. Студена
до вливане на р. Конска

умерено

166

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване на въздействието от цианиди

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Перник

Перник

BG4ST900R003

р. Струма от яз. Студена
до вливане на р. Конска

умерено

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Перник

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Перник

Перник

BG4ST900R003

р. Струма от яз. Студена
до вливане на р. Конска

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Перник, в т.ч. С.
Драгичево; с. Студена и с.
Дивотино

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Перник

Перник

84 254 340

BG4ST900R003

р. Струма от яз. Студена
до вливане на р. Конска

умерено

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Драгичево

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Перник

Перник

18 412 867

яз. Пчелина

Разходи (лв.)

100 000

Код водно тяло

Име на ВТ

Състояние/по
тенциал на
ВТ

Код на
мярка

Вид мярка
O - Oсновна;
Dдопълнителна

Наименование на мярка

Очакван ефект

Очакван резултат

Местоположение

Отговорна
институция/
източник на
финансиране

Речен басейн

Община

Област

BG4ST900R004

р. Мещичка от изворите до
вливане в р. Конска

умерено

165

D

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на водното тяло и неустановен източник на този
натиск

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Перник

Перник

BG4ST900R006

р. Струма от вливане на р.
Конска до яз. Пчелина

умерено

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр.Батановци

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Перник

Перник

BG4ST900R006

р. Струма от вливане на р.
Конска до яз. Пчелина

умерено

43

D

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Намалена еутрофикация

за целия водосбор на ВТ

МЗХ, ПРСР

Струма

Перник

Перник

BG4ST900R006

р. Струма от вливане на р.
Конска до яз. Пчелина

умерено

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Радомир

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Перник

Перник

BG4ST900R006

р. Струма от вливане на р.
Конска до яз. Пчелина

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

гр. Радомир

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Перник

Перник

BG4ST900R011

р. Светля от изворите до
яз. Пчелина

добро

9

D

Доизграждане на канализация за населено място под 2000 е.ж, за което има изградена ПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

с. Ковачевци

ПУДООС, РБ,
общини, ВиК
дружества

Струма

Ковачевци

Перник

BG4ST900R012

р. Струма от яз. Пчелина
до вливането на р.
Треклянска

умерено

174

D

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

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД/МЗХ

Струма

Ковачевци

Перник

BG4ST900R012

р. Струма от яз. Пчелина
до вливането на р.
Треклянска

умерено

36

D

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

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

ПРСР, ПУДООС,
РБ, Общини, ВиК
дружества

Струма

Ковачевци

Перник

BG4ST900R013

р. Оролачка (Косматица)
от изворите до яз. Извор

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900R015

р. Оролачка (Косматица)
от яз. Извор до вливане в
р. Струма

умерен
потенциал

43

D

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Намалена еутрофикация

за целия водосбор на ВТ

МЗХ, ПРСР

Струма

Ковачевци

Перник

BG4ST900R015

р. Оролачка (Косматица)
от яз. Извор до вливане в
р. Струма

умерен
потенциал

7

D

Възстановяване на речни корита и меандри

Възстановяване естественото състояние на
реките

Подобрено биоразнообразие;
Подобрено качество на водите

за целия водосбор на ВТ

РБ, ОП

Струма

Ковачевци

Перник

BG4ST900R1005

р. Конска (от кота 840 м.) с
десния си приток р. Селска
до вливане в р. Струма

умерено

24

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

Брезник

ОПОС, ПУДООС,
РБ, Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Брезник

Перник

10 136 733

BG4ST900R1005

р. Конска (от кота 840 м.) с
десния си приток р. Селска
до вливане в р. Струма

умерено

25

O

Изграждане, реконструкция или модернизация на ГПСОВ

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

Брезник

ОПОС, ПРСР,
ПУДООС, РБ,
Общински
бюджети, ВиК
дружества

Струма

Брезник

Перник

5 388 860

BG4ST900R1005

р. Конска (от кота 840 м.) с
десния си приток р. Селска
до вливане в р. Струма

умерено

43

D

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Намалена еутрофикация

за целия водосбор на ВТ

МЗХ, ПРСР

Струма

Брезник

Перник

BG4ST900R1005

р. Конска (от кота 840 м.) с
десния си приток р. Селска
до вливане в р. Струма

умерено

D

Осъществяване на превантивни мерки и контрол на интегрираното замърсяване от
промишлени замърсители

Струма

Брезник

Перник

BG4ST900R1007

р. Арката от изворите до
яз. Долна Диканя

добро

D

Контрол и превенция на дейности, водещи до влошаване елементите за качество на
екологичното и химично състоянието на водното тяло

Поддържане и запазване на
доброто/отлично състояние

Запазено доброто/отлично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900R1009

р. Арката от яз. Долна
Диканя до вливане в р.
Струма

умерен
потенциал

43

D

Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове

Намаляване на дифузното замърсяване с
нитрати и фосфати

Намалена еутрофикация

за целия водосбор на ВТ

МЗХ, ПРСР

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900R1009

р. Арката от яз. Долна
Диканя до вливане в р.
Струма

умерен
потенциал

5

D

Възстановяване на надлъжна и напречна свързаност на реката (меандри и странични
ръкави)

Възстановяване на естественото състояние

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

РБ, ОП

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900R1009

р. Арката от яз. Долна
Диканя до вливане в р.
Струма

умерен
потенциал

105

D

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

Подобряване управлението на водите

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900R1009

р. Арката от яз. Долна
Диканя до вливане в р.
Струма

умерен
потенциал

106

D

Задължително прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти
по ПРСР

Намаляване на замърсяването във водния
басейн

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

МЗХ

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900R1009

р. Арката от яз. Долна
Диканя до вливане в р.
Струма

умерен
потенциал

7

D

Възстановяване на речни корита и меандри

Възстановяване естественото състояние на
реките

Подобрено биоразнообразие;
Подобрено качество на водите

за целия водосбор на ВТ

РБ, ОП

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900R1009

р. Арката от яз. Долна
Диканя до вливане в р.
Струма

умерен
потенциал

172

D

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

Намаляване на замърсяването на водните
тела

Подобрено екологично състояние

за целия водосбор на ВТ

БД

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900R1105

р. Конска от изворите до
кота 840 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Брезник

Перник

BG4ST900R1107

р. Дълбоки дол от изворите
до кота 875 м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Радомир

Перник

BG4ST900R1205

р.Конска от изворите до
кота 130м.

добро

D

Контрол и превенция срещу замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно
Запазване качествата на добиваната вода и Запазено качество на добиваната вода и
разградими и силно сорбируеми вещества, както и по дейности, водещи до намаляване на
доброто състояние на зоната за защита на доброто състояние на зоната за защита на
ресурсите на водоизточника и други дейности, водещи до влошаване качествата на
водите, предназначена за питейно-битово водите, предназначена за питейно-битово
добиваната вода и/или състоянието на зоната за защита на водите, предназначена за питейноводоснабдяване
водоснабдяване
битово водоснабдяване

за целия водосбор на ВТ

БД, РЗИ

Струма

Брезник

Перник

Разходи (лв.)

7 850 544

54 175 582

0

684 111 302

Приложение 7.2.б

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

Оранжер
ии_гр.
Петрич

ЗЗВ

Код на
мярка

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Мерна
единица
(брой)

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Очакван ефект

Очакван
резултат

О

Добрите земеделски практики за торене и съхранение на
торове предполагат полагането на земеделски торове в
предварително изкопани прорези в почвата. Това позволява
да бъде достигнат директно активния слой на почвата, което
не се получава при нанасянето на торове върху
повърхностния почвен слой. Наличието на подходящи
Прилагане на добри земеделски практики за
съоръжения с достатъчен капацитет за съхранение ще
торене и съхранение на торове
предотврати наторяването в неподходящи за това периоди от
страна на земеделските производители. Правилата за ДЗП се
прилагат с особено внимание за водни тела, определени като
зони за защита на водите предназначени за питейно
водоснабдяване в райони, в които е установен риск от
замърсяване с нитрати

Намаляване на дифузното
замърсяване с нитрати и
фосфати

Намалена
еутрофикация

МЗХ, ПРСР

125

Д

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

112

Д

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

Намаляване на дифузното
замърсяване с нитрати

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ/МЗХ

62

Д

Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

63

Д

Ежемесечно съставяне на баланс
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"

Осигуряване на информация
за управление на подземните
води и подобряване на
оценката на риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск
1) Ограничаване на
общото водовземане да надвиши разполагаемите ресурси на
водовземането в рамките на
Забрана за издаване на разрешителни за
подземното водно тяло и/или максимално допустимото
разполагаемите ресурси на
водовземане когато общото водовземане
експлоатационно понижение на водното ниво да надвиши
ПВТ или Недопускане
определеното за водното тяло допустимо понижение на
надвишава разполагаемите ресурси на
надвишаването на
подземните водни тела и/или максимално
водното ниво.
разполагаемите ресурси на
допустимото експлоатационно понижение на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
ПВТ и
водното ниво надвишава определеното за
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
2) Възстановяване и/или
водното тяло допустимо понижение на
чл.62 от ЗВ се установи риск риск общото водовземане да
поддържане на водно ниво в
водното ниво
надвиши разполагаемите ресурси на подземното водно тяло
границите на допустимо
и/или максимално допустимото експлоатационно понижение
понижение на водното ниво.
на водното ниво да надвиши определеното за водното тяло
допустимо понижение на водното ниво.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

43

76

80

77

78

ПБВ_128

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

О

Наименование на мярка

Описание

Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
бъдат издавани разрешителни за водовземане

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Д

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

О

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

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
Възстановяване и/или
влошаване на състоянието на свързани повърхностни водни
поддържане на водно ниво,
тела;
при което се ограничава или
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
предотвратява интрузията на
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
солени или замърсени води
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
свързани повърхностни водни тела

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Д

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

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск
ПБВ_128
5_гр.
Петрич

ЗЗВ

Код на
мярка

BG4G00000Q001

1

Порови води в кватернер - Струмешница

158

Селско
стопанст
во и
в риск
(Дифузно Населени
замърсяване места без
изградена
)
канализа
ция

ЛОШО
(по тест:
обща
оценка на
химичнот
о
състояние
на ПВТ и
по тест:
значимо
влошаване
на
екологичн
ото или
химичнот
о
състояние
на
повърхнос
тните
водни тела
,
причинено
от пренос
на
замърсите
ли от ПВТ
НИТРАТ
И)

ЛОШО
в риск

40,53

(по тест:
Воден баланс)

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Мерна
единица
(брой)

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Описание

Очакван ефект

Очакван
резултат

Прилага се за ПВТ в лошо количествено състояние или в
риск да не постигнат добро състояние
1) Редуциране на водните количества или прекратяване на
разрешеителни за водовземане
2) Включване на условия в разрешителното за оборудване с
нормативно установените (чл.56 от наредба1), монтирание
стационарно в съоръжението, устройства за измерване на
водното ниво;

Възстановяване и/или
поддържане на водно ниво,
при което се ограничава или
предотвратява привличането
на води от реката и
влошаването на състоянието
на повърхностното водно тяло

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Съгласно чл.57 от наредба № 1 за поручване, ползване и
опазване на подземните води

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
значимо черпене;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

3

70 000

БД

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

2

70 000

БД

Д

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

О

Наименование на мярка

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

123

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Д

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на нивото на подземните води в
случаите предвидени в Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване на
подземните води

Нитратно
уязвима
зона и
ПБВ

16

15

107

111

Д

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

110

Зеленчук
ова
борса_с.
Кърналов
о

113

34

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Наименование на мярка

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Очакван ефект

Очакван
резултат

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Д

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

Д

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

1) Осигуряване на данни за
водното ниво в райони
Съгласно чл.56 от наредба № 1 за поручване, ползване и
повлияни от черпене;
опазване на подземните води.
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални достоверността на оценката за
водовземни съоръжения (, в участъци в които е установен
натиска и въздействието от
значим натиск от черпене
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

Собственик
или оператор
на
съоръжението

Прилага се в части от ПВТ, в които:
1) Осигуряване на
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
информацията за естествените
понижение на водното ниво в резултат от черпене в
колебания на водното ниво;
мониторингови пунктове от мрежата за количествено
2) Подобряване на оценката и
състояние на ПВТ;
достоверността на оценката за
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
натиска и въздействието от
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
черпене и риска за
чл.62 от ЗВ се установи риск от от понижение на водното
количественото състояние на
ниво в резултат от черпене в мониторингови пунктове от
ПВТ
мрежата за количествено състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ

Подобряване управлението на
водите

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Намаляване на дифузното
замърсяване с нитрати и
фосфати

Намалена
еутрофикация

МЗХ, ПРСР

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Осигуряване на информация
за управление на подземните
води и подобряване на
оценката на риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

81

О

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

173

О

Разработване на програми за ограничаване и
ликвидиране на замърсяването в уязвимите
зони
Добрите земеделски практики за торене и съхранение на
торове предполагат полагането на земеделски торове в
предварително изкопани прорези в почвата. Това позволява
да бъде достигнат директно активния слой на почвата, което
не се получава при нанасянето на торове върху
повърхностния почвен слой. Наличието на подходящи
Прилагане на добри земеделски практики за
съоръжения с достатъчен капацитет за съхранение ще
торене и съхранение на торове
предотврати наторяването в неподходящи за това периоди от
страна на земеделските производители. Правилата за ДЗП се
прилагат с особено внимание за водни тела, определени като
зони за защита на водите предназначени за питейно
водоснабдяване в райони, в които е установен риск от
замърсяване с нитрати
Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
Контрол за спазване на изискванията за
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
торене и съхранение на торове
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

43

Д

125

Д

62

Д

Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Д

Ежемесечно съставяне на баланс
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"

63

Мерна
единица
(брой)

Описание

Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
бъдат издавани разрешителни за водовземане

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

76

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

О

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Наименование на мярка

Описание

Очакван ефект

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск
1) Ограничаване на
общото водовземане да надвиши разполагаемите ресурси на
водовземането в рамките на
Забрана за издаване на разрешителни за
подземното водно тяло и/или максимално допустимото
разполагаемите ресурси на
водовземане когато общото водовземане
експлоатационно понижение на водното ниво да надвиши
ПВТ или Недопускане
надвишава разполагаемите ресурси на
определеното за водното тяло допустимо понижение на
надвишаването на
подземните водни тела и/или максимално
водното ниво.
разполагаемите ресурси на
допустимото експлоатационно понижение на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
ПВТ и
водното ниво надвишава определеното за
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
2) Възстановяване и/или
водното тяло допустимо понижение на
чл.62 от ЗВ се установи риск риск общото водовземане да
поддържане на водно ниво в
водното ниво
надвиши разполагаемите ресурси на подземното водно тяло
границите на допустимо
и/или максимално допустимото експлоатационно понижение
понижение на водното ниво.
на водното ниво да надвиши определеното за водното тяло
допустимо понижение на водното ниво.

Очакван
резултат

Мерна
единица
(брой)

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

гр.
Кресна

80

77

159

78

158

123

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Д

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

О

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

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
Възстановяване и/или
влошаване на състоянието на свързани повърхностни водни
поддържане на водно ниво,
тела;
при което се ограничава или
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
предотвратява интрузията на
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
солени или замърсени води
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
свързани повърхностни водни тела

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

О

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

Прилага се за ПВТ в лошо количествено състояние или в
Възстановяване и/или
риск да не постигнат добро състояние
поддържане на водно ниво,
1) Редуциране на водните количества или прекратяване на
при което се ограничава или
разрешеителни за водовземане
предотвратява привличането
2) Включване на условия в разрешителното за оборудване с
на води от реката и
нормативно установените (чл.56 от наредба1), монтирание влошаването на състоянието
на сухоземни екосистеми,
стационарно в съоръжението, устройства за измерване на
водното ниво;
пряко зависими от
подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

О

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

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

О

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

Възстановяване и/или
поддържане на водно ниво,
при което се ограничава или
предотвратява привличането
на води от реката и
влошаването на състоянието
на повърхностното водно тяло

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

Прилага се за ПВТ в лошо количествено състояние или в
риск да не постигнат добро състояние
1) Редуциране на водните количества или прекратяване на
разрешеителни за водовземане
2) Включване на условия в разрешителното за оборудване с
нормативно установените (чл.56 от наредба1), монтирание
стационарно в съоръжението, устройства за измерване на
водното ниво;

Наименов
ание на
ПВТ

2

Порови води в кватернер - Кресна-Сандански

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Селско
стопанст
во и
в риск
(Дифузно Населени
замърсяване места без
изградена
)
канализа
ция

ДОБРО

в риск

14,24

Очакван
резултат

Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани
извори, дренажи, галерии

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Съгласно чл.57 от наредба № 1 за поручване, ползване и
опазване на подземните води

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
значимо черпене;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

4

70 000

БД

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

2

70 000

БД

Д

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
на разрешителните за водовземане от
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Д

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на нивото на подземните води в
случаите предвидени в Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване на
подземните води

ПБВ

16

15

107

111

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Очакван ефект

ЛОШО
(по тест:
Сухоземни
екосистеми,
зависими от
подземните
води)

Мерна
единица
(брой)

Описание

Наименование на мярка

с.
Дамяниц
а

BG4G00000Q002

№ по ред

Д

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

с. Долна
Градешн
ица

110

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

113

34

ПБВ_Ви
К
Кресна_4
1510332

81

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

BG4G00000Q003

Порови води в кватернер - Симитли

3

-

ДОБРО

в риск

97,86

(по тест:
Воден баланс)

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

Подобрено
екологично
състояние

Собственик
или оператор
на
съоръжението

О

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

Прилага се в части от ПВТ, в които:
1) Осигуряване на
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
информацията за естествените
понижение на водното ниво в резултат от черпене в
колебания на водното ниво;
мониторингови пунктове от мрежата за количествено
2) Подобряване на оценката и
състояние на ПВТ;
достоверността на оценката за
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
натиска и въздействието от
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
черпене и риска за
чл.62 от ЗВ се установи риск от от понижение на водното
количественото състояние на
ниво в резултат от черпене в мониторингови пунктове от
ПВТ
мрежата за количествено състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Възстановяване и/или
поддържане на водно ниво,
при което се ограничава или
предотвратява интрузията на
солени или замърсени води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Възстановяване и/или
поддържане на водно ниво,
при което се ограничава или
предотвратява привличането
на води от реката и
влошаването на състоянието
на повърхностното водно тяло

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

БД

Д

63

Д

О

Д

О

О

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск
1) Ограничаване на
общото водовземане да надвиши разполагаемите ресурси на
водовземането в рамките на
Забрана за издаване на разрешителни за
подземното водно тяло и/или максимално допустимото
разполагаемите ресурси на
водовземане когато общото водовземане
експлоатационно понижение на водното ниво да надвиши
ПВТ или Недопускане
надвишава разполагаемите ресурси на
определеното за водното тяло допустимо понижение на
надвишаването на
подземните водни тела и/или максимално
водното ниво.
разполагаемите ресурси на
допустимото експлоатационно понижение на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
ПВТ и
водното ниво надвишава определеното за
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
2) Възстановяване и/или
водното тяло допустимо понижение на
чл.62 от ЗВ се установи риск риск общото водовземане да
поддържане на водно ниво в
водното ниво
надвиши разполагаемите ресурси на подземното водно тяло
границите на допустимо
и/или максимално допустимото експлоатационно понижение
понижение на водното ниво.
на водното ниво да надвиши определеното за водното тяло
допустимо понижение на водното ниво.

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

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
влошаване на състоянието на свързани повърхностни водни
тела;
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
свързани повърхностни водни тела
Прилага се за ПВТ в лошо количествено състояние или в
риск да не постигнат добро състояние
1) Редуциране на водните количества или прекратяване на
Преразглеждане, изменение или
прекратяване на разрешителни за
разрешеителни за водовземане
водовземане когато се създава опасност от 2) Включване на условия в разрешителното за оборудване с
нормативно установените (чл.56 от наредба1), монтирание
влошаване на състоянието на свързаните
повърхностни водни тела
стационарно в съоръжението, устройства за измерване на
водното ниво;
Забрана за издаване на разрешителни за
водовземане когато се създава риск от
влошаване на състоянието на свързаните
повърхностни водни тела

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Д

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на нивото на подземните води в
случаите предвидени в Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване на
подземните води

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
3) Подобряване на оценката и
водовземни съоръжения
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

Съгласно чл.57 от наредба № 1 за поручване, ползване и
опазване на подземните води

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
значимо черпене;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

ПБВ

16

намаляване на нитратното
замърсяване

Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

123

ЛОШО
не в риск

Очакван
резултат

1) Осигуряване на данни за
водното ниво в райони
Съгласно чл.56 от наредба № 1 за поручване, ползване и
повлияни от черпене;
опазване на подземните води.
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални достоверността на оценката за
водовземни съоръжения (, в участъци в които е установен
натиска и въздействието от
значим натиск от черпене
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

62

158

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Очакван ефект

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

ПБВ_Ви
К_Благое
вград_097
7

77

Мерна
единица
(брой)

Описание

Д

Д

80

Наименование на мярка

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

125

76

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

2

70 000

БД

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск
Росела
АД
_41520031

ЗЗВ

Код на
мярка

15

107

111

110

113

163

34

43

125

123

BG4G00000Q004

Подобрено
екологично
състояние

2

Д

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
натиска и въздействието от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
000 до 150 000 куб.м.год
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Съгласно чл.156е от ЗВ

1) Осигуряване на
необходимите данни за
обосноваване на изключение
по чл.156 е от ЗВ;
2) Осигуряване на
необходимите данни за
издаване на разрешително,
ако понижението на водните
нива в резултат от
кумулативното въздействие
върху водното тяло не създава
риск от влошанване на
състоянието му.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ/РИОС
В

1) Осигуряване на данни за
водното ниво в райони
Съгласно чл.56 от наредба № 1 за поручване, ползване и
повлияни от черпене;
опазване на подземните води.
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални достоверността на оценката за
водовземни съоръжения (, в участъци в които е установен
натиска и въздействието от
значим натиск от черпене
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

Собственик
или оператор
на
съоръжението

Наименование на мярка

Описание

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

70 000

БД

Д

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

Д

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

Д

Добрите земеделски практики за торене и съхранение на
торове предполагат полагането на земеделски торове в
предварително изкопани прорези в почвата. Това позволява
да бъде достигнат директно активния слой на почвата, което
не се получава при нанасянето на торове върху
повърхностния почвен слой. Наличието на подходящи
Прилагане на добри земеделски практики за
съоръжения с достатъчен капацитет за съхранение ще
торене и съхранение на торове
предотврати наторяването в неподходящи за това периоди от
страна на земеделските производители. Правилата за ДЗП се
прилагат с особено внимание за водни тела, определени като
зони за защита на водите предназначени за питейно
водоснабдяване в райони, в които е установен риск от
замърсяване с нитрати

Намаляване на дифузното
замърсяване с нитрати и
фосфати

Намалена
еутрофикация

МЗХ, ПРСР

Д

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Възстановяване и/или
поддържане на водно ниво,
при което се ограничава или
предотвратява интрузията на
солени или замърсени води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Възстановяване и/или
поддържане на водно ниво,
при което се ограничава или
предотвратява привличането
на води от реката и
влошаването на състоянието
на повърхностното водно тяло

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

158

в риск

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

63

77

Промишл
ена
зона_гр.

Мерна
единица
(брой)

Д

80

Селско
стопанст
во,
Населени
места без

Очакван
резултат

Д

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Очакван ефект

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

62

76

кватернер - Благоевград

№ по ред

О

Д

О

О

Д

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск
1) Ограничаване на
общото водовземане да надвиши разполагаемите ресурси на
водовземането в рамките на
Забрана за издаване на разрешителни за
подземното водно тяло и/или максимално допустимото
разполагаемите ресурси на
водовземане когато общото водовземане
експлоатационно понижение на водното ниво да надвиши
ПВТ или Недопускане
надвишава разполагаемите ресурси на
определеното за водното тяло допустимо понижение на
надвишаването на
водното ниво.
подземните водни тела и/или максимално
разполагаемите ресурси на
допустимото експлоатационно понижение на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
ПВТ и
водното ниво надвишава определеното за
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
2) Възстановяване и/или
водното тяло допустимо понижение на
чл.62 от ЗВ се установи риск риск общото водовземане да
поддържане на водно ниво в
водното ниво
надвиши разполагаемите ресурси на подземното водно тяло
границите на допустимо
и/или максимално допустимото експлоатационно понижение
понижение на водното ниво.
на водното ниво да надвиши определеното за водното тяло
допустимо понижение на водното ниво.

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

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
влошаване на състоянието на свързани повърхностни водни
тела;
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
свързани повърхностни водни тела
Прилага се за ПВТ в лошо количествено състояние или в
риск да не постигнат добро състояние
Преразглеждане, изменение или
1) Редуциране на водните количества или прекратяване на
прекратяване на разрешителни за
разрешеителни за водовземане
водовземане когато се създава опасност от 2) Включване на условия в разрешителното за оборудване с
нормативно установените (чл.56 от наредба1), монтирание
влошаване на състоянието на свързаните
повърхностни водни тела
стационарно в съоръжението, устройства за измерване на
водното ниво;
Забрана за издаване на разрешителни за
водовземане когато се създава риск от
влошаване на състоянието на свързаните
повърхностни водни тела

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

Код на
ПВТ

BG4G00000Q004

4

Наименов
ание на
ПВТ

Порови води в кватернер

№ по ред

Вид на
Риск оценка
източниц Химично
по химично
ите на
състояние
състояние
натиск
места без
в риск
(Дифузно изградена
ДОБРО
замърсяване канализа
ция и
)
Мини (с
площ над
0,25
кв.км)

Риск оценка по
количествено
състояние

в риск

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск
Благоевг
23,83
рад +
ДОБРО
ПБВ_Ви
К_Благое
вград_415
10028

ЗЗВ

Код на
мярка

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Мерна
единица
(брой)

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Описание

Очакван ефект

Очакван
резултат

Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани
извори, дренажи, галерии

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Съгласно чл.57 от наредба № 1 за поручване, ползване и
опазване на подземните води

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
значимо черпене;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

1

70 000

БД

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

3

70 000

БД

Д

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

34

Д

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

1) Осигуряване на данни за
водното ниво в райони
Съгласно чл.56 от наредба № 1 за поручване, ползване и
повлияни от черпене;
опазване на подземните води.
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални достоверността на оценката за
водовземни съоръжения (, в участъци в които е установен
натиска и въздействието от
значим натиск от черпене
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

Собственик
или оператор
на
съоръжението

35

Д

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

Подобряване управлението на
водите

Подобрено
екологично
състояние

Собственик
или оператор
на
съоръжението

Д

Добрите земеделски практики за торене и съхранение на
торове предполагат полагането на земеделски торове в
предварително изкопани прорези в почвата. Това позволява
да бъде достигнат директно активния слой на почвата, което
не се получава при нанасянето на торове върху
повърхностния почвен слой. Наличието на подходящи
Прилагане на добри земеделски практики за
съоръжения с достатъчен капацитет за съхранение ще
торене и съхранение на торове
предотврати наторяването в неподходящи за това периоди от
страна на земеделските производители. Правилата за ДЗП се
прилагат с особено внимание за водни тела, определени като
зони за защита на водите предназначени за питейно
водоснабдяване в райони, в които е установен риск от
замърсяване с нитрати

Намаляване на дифузното
замърсяване с нитрати и
фосфати

Намалена
еутрофикация

МЗХ, ПРСР

Д

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Възстановяване и/или
поддържане на водно ниво,
при което се ограничава или
предотвратява интрузията на
солени или замърсени води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Възстановяване и/или
поддържане на водно ниво,
при което се ограничава или
предотвратява привличането
на води от реката и
влошаването на състоянието
на повърхностното водно тяло

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Наименование на мярка

ПБВ
124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

16

15

107

111

110

113

43

125

Д

Д

62

Д

63

Д

76

80

77

158

О

Д

О

О

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на нивото на подземните води в
случаите предвидени в Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване на
подземните води

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск
1) Ограничаване на
общото водовземане да надвиши разполагаемите ресурси на
водовземането в рамките на
подземното водно тяло и/или максимално допустимото
Забрана за издаване на разрешителни за
разполагаемите ресурси на
водовземане когато общото водовземане
експлоатационно понижение на водното ниво да надвиши
ПВТ или Недопускане
определеното за водното тяло допустимо понижение на
надвишава разполагаемите ресурси на
надвишаването на
водното ниво.
подземните водни тела и/или максимално
разполагаемите ресурси на
допустимото експлоатационно понижение на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
ПВТ и
водното ниво надвишава определеното за
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
2) Възстановяване и/или
водното тяло допустимо понижение на
чл.62 от ЗВ се установи риск риск общото водовземане да
поддържане на водно ниво в
водното ниво
надвиши разполагаемите ресурси на подземното водно тяло
границите на допустимо
и/или максимално допустимото експлоатационно понижение
понижение на водното ниво.
на водното ниво да надвиши определеното за водното тяло
допустимо понижение на водното ниво.

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

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
влошаване на състоянието на свързани повърхностни водни
тела;
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
свързани повърхностни водни тела
Прилага се за ПВТ в лошо количествено състояние или в
риск да не постигнат добро състояние
1) Редуциране на водните количества или прекратяване на
Преразглеждане, изменение или
прекратяване на разрешителни за
разрешеителни за водовземане
водовземане когато се създава опасност от 2) Включване на условия в разрешителното за оборудване с
влошаване на състоянието на свързаните
нормативно установените (чл.56 от наредба1), монтирание
повърхностни водни тела
стационарно в съоръжението, устройства за измерване на
водното ниво;
Забрана за издаване на разрешителни за
водовземане когато се създава риск от
влошаване на състоянието на свързаните
повърхностни водни тела

Код на
ПВТ

BG4G00000Q005

5

Наименов
ание на
ПВТ

Порови води в кватернер - Дупница

№ по ред

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Селско
стопанст
во,
Населени
места без
в риск
(Дифузно изградена
замърсяване канализа
ция и
)
Мини (с
площ над
0,25
кв.км)

Химично
състояние

ДОБРО

Риск оценка по
количествено
състояние

в риск

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

18,67

Балканфа
рмаДупница
АД_41510
323 + с.
Крайниц
и

ДОБРО

ЗЗВ

Код на
мярка

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Наименование на мярка

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Д

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на нивото на подземните води в
случаите предвидени в Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване на
подземните води

ПБВ

Описание

Очакван ефект

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Очакван
резултат

Мерна
единица
(брой)

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

БД

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

Съгласно чл.57 от наредба № 1 за поручване, ползване и
опазване на подземните води

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
значимо черпене;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
натиска и въздействието от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
черпене и количественото
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
000 до 150 000 куб.м.год
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

113

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

165

Д

Провеждане на проучвателен мониторинг за
установяване източниците на натиск при
установено влошаване на състоянието на
водното тяло и неустановен източник на този
натиск

По показателя Желязо (Fe) в подземните води

Подобряване управлението на
водите

Подобрено
екологично
състояние

БД

34

Д

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

Подобрено
екологично
състояние

Собственик
или оператор
на
съоръжението

81

О

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

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ

Д

Добрите земеделски практики за торене и съхранение на
торове предполагат полагането на земеделски торове в
предварително изкопани прорези в почвата. Това позволява
да бъде достигнат директно активния слой на почвата, което
не се получава при нанасянето на торове върху
повърхностния почвен слой. Наличието на подходящи
Прилагане на добри земеделски практики за
съоръжения с достатъчен капацитет за съхранение ще
торене и съхранение на торове
предотврати наторяването в неподходящи за това периоди от
страна на земеделските производители. Правилата за ДЗП се
прилагат с особено внимание за водни тела, определени като
зони за защита на водите предназначени за питейно
водоснабдяване в райони, в които е установен риск от
замърсяване с нитрати

Намаляване на дифузното
замърсяване с нитрати и
фосфати

Намалена
еутрофикация

МЗХ, ПРСР

125

Д

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

62

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД

63

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

16

107

111

110

43

с.Ябълко
во

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

76

80

О

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск
1) Ограничаване на
общото водовземане да надвиши разполагаемите ресурси на
водовземането в рамките на
Забрана за издаване на разрешителни за
подземното водно тяло и/или максимално допустимото
разполагаемите ресурси на
водовземане когато общото водовземане
експлоатационно понижение на водното ниво да надвиши
ПВТ или Недопускане
определеното за водното тяло допустимо понижение на
надвишава разполагаемите ресурси на
надвишаването на
водното ниво.
подземните водни тела и/или максимално
разполагаемите ресурси на
допустимото експлоатационно понижение на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
ПВТ и
водното ниво надвишава определеното за
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
2) Възстановяване и/или
водното тяло допустимо понижение на
чл.62 от ЗВ се установи риск риск общото водовземане да
поддържане на водно ниво в
водното ниво
надвиши разполагаемите ресурси на подземното водно тяло
границите на допустимо
и/или максимално допустимото експлоатационно понижение
понижение на водното ниво.
на водното ниво да надвиши определеното за водното тяло
допустимо понижение на водното ниво.

Д

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

О

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

с.
Копиловц
и

77

1) Осигуряване на данни за
водното ниво в райони
Съгласно чл.56 от наредба № 1 за поручване, ползване и
повлияни от черпене;
опазване на подземните води.
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални достоверността на оценката за
водовземни съоръжения (, в участъци в които е установен
натиска и въздействието от
значим натиск от черпене
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
Прилага се в части от ПВТ, в които:
1) Осигуряване на
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
информацията за естествените
понижение на водното ниво в резултат от черпене в
колебания на водното ниво;
мониторингови пунктове от мрежата за количествено
2) Подобряване на оценката и
състояние на ПВТ;
достоверността на оценката за
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
натиска и въздействието от
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
черпене и риска за
чл.62 от ЗВ се установи риск от от понижение на водното
количественото състояние на
ниво в резултат от черпене в мониторингови пунктове от
ПВТ
мрежата за количествено състояние на ПВТ;

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
Възстановяване и/или
влошаване на състоянието на свързани повърхностни водни
поддържане на водно ниво,
тела;
при което се ограничава или
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
предотвратява интрузията на
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
солени или замърсени води
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
свързани повърхностни водни тела

1

70 000

БД

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

159

158

BG4G0000QN006

6

Порови води в кватернер - Неоген - Кюстендил

78

Селско
стопанст
во,
Населени
места без
в риск
(Дифузно изградена
замърсяване канализа
ция и
)
Мини (с
площ над
0,25
кв.км)

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Наименование на мярка

в риск

31,32

(по тест:
Воден баланс)

Очакван ефект

Очакван
резултат

Мерна
единица
(брой)

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Д

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

Прилага се за ПВТ в лошо количествено състояние или в
Възстановяване и/или
риск да не постигнат добро състояние
поддържане на водно ниво,
1) Редуциране на водните количества или прекратяване на
при което се ограничава или
разрешеителни за водовземане
предотвратява привличането
2) Включване на условия в разрешителното за оборудване с
на води от реката и
нормативно установените (чл.56 от наредба1), монтирание влошаването на състоянието
стационарно в съоръжението, устройства за измерване на
на сухоземни екосистеми,
водното ниво;
пряко зависими от
подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

О

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

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

О

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

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

БД

ЛОШО
ДОБРО

Описание

ПБВ

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Д

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на нивото на подземните води в
случаите предвидени в Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване на
подземните води

с.
Шишков
ци

Прилага се за ПВТ в лошо количествено състояние или в
риск да не постигнат добро състояние
1) Редуциране на водните количества или прекратяване на
разрешеителни за водовземане
2) Включване на условия в разрешителното за оборудване с
нормативно установените (чл.56 от наредба1), монтирание
стационарно в съоръжението, устройства за измерване на
водното ниво;

Възстановяване и/или
поддържане на водно ниво,
при което се ограничава или
предотвратява привличането
на води от реката и
влошаването на състоянието
на повърхностното водно тяло

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

Съгласно чл.57 от наредба № 1 за поручване, ползване и
опазване на подземните води

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
значимо черпене;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

34

Д

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

Подобрено
екологично
състояние

Собственик
или оператор
на
съоръжението

81

О

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

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ

Д

Добрите земеделски практики за торене и съхранение на
торове предполагат полагането на земеделски торове в
предварително изкопани прорези в почвата. Това позволява
да бъде достигнат директно активния слой на почвата, което
не се получава при нанасянето на торове върху
повърхностния почвен слой. Наличието на подходящи
Прилагане на добри земеделски практики за
съоръжения с достатъчен капацитет за съхранение ще
торене и съхранение на торове
предотврати наторяването в неподходящи за това периоди от
страна на земеделските производители. Правилата за ДЗП се
прилагат с особено внимание за водни тела, определени като
зони за защита на водите предназначени за питейно
водоснабдяване в райони, в които е установен риск от
замърсяване с нитрати

Намаляване на дифузното
замърсяване с нитрати и
фосфати

Намалена
еутрофикация

МЗХ, ПРСР

125

Д

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

62

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД

63

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

16

107

111

110

с.
Пиперков
Чифлик

113

43

76

О

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

1) Осигуряване на данни за
водното ниво в райони
Съгласно чл.56 от наредба № 1 за поручване, ползване и
повлияни от черпене;
опазване на подземните води.
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални достоверността на оценката за
водовземни съоръжения (, в участъци в които е установен
натиска и въздействието от
значим натиск от черпене
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
Прилага се в части от ПВТ, в които:
1) Осигуряване на
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
информацията за естествените
понижение на водното ниво в резултат от черпене в
колебания на водното ниво;
мониторингови пунктове от мрежата за количествено
2) Подобряване на оценката и
състояние на ПВТ;
достоверността на оценката за
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
натиска и въздействието от
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
черпене и риска за
чл.62 от ЗВ се установи риск от от понижение на водното
количественото състояние на
ниво в резултат от черпене в мониторингови пунктове от
ПВТ
мрежата за количествено състояние на ПВТ;

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск
1) Ограничаване на
общото водовземане да надвиши разполагаемите ресурси на
водовземането в рамките на
подземното водно тяло и/или максимално допустимото
Забрана за издаване на разрешителни за
разполагаемите ресурси на
експлоатационно понижение на водното ниво да надвиши
водовземане когато общото водовземане
ПВТ или Недопускане
определеното за водното тяло допустимо понижение на
надвишава разполагаемите ресурси на
надвишаването на
водното ниво.
подземните водни тела и/или максимално
разполагаемите ресурси на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
допустимото експлоатационно понижение на
ПВТ и
водното ниво надвишава определеното за
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
2) Възстановяване и/или
водното тяло допустимо понижение на
чл.62 от ЗВ се установи риск риск общото водовземане да
поддържане на водно ниво в
водното ниво
надвиши разполагаемите ресурси на подземното водно тяло
границите на допустимо
и/или максимално допустимото експлоатационно понижение
понижение на водното ниво.
на водното ниво да надвиши определеното за водното тяло
допустимо понижение на водното ниво.

4

70 000

БД

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

80

77

BG4G00000Q007

7

Порови води в кватернер - Радомир-Брезник

158

Селско
стопанст
во и
(Дифузно Населени
замърсяване места без
изградена
)
канализа
ция

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Д

О

Д

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Наименование на мярка

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

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Д

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на нивото на подземните води в
случаите предвидени в Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване на
подземните води

в риск

ДОБРО

в риск

79,6

-

ДОБРО

ПБВ

16

15

107

111

110

113

163

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Възстановяване и/или
поддържане на водно ниво,
при което се ограничава или
предотвратява интрузията на
солени или замърсени води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Възстановяване и/или
поддържане на водно ниво,
при което се ограничава или
предотвратява привличането
на води от реката и
влошаването на състоянието
на повърхностното водно тяло

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

БД

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

Съгласно чл.57 от наредба № 1 за поручване, ползване и
опазване на подземните води

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
значимо черпене;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

2

70 000

БД

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

1

70 000

БД

Д

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
натиска и въздействието от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
000 до 150 000 куб.м.год
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

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

Съгласно чл.156е от ЗВ

1) Осигуряване на
необходимите данни за
обосноваване на изключение
по чл.156 е от ЗВ;
2) Осигуряване на
необходимите данни за
издаване на разрешително,
ако понижението на водните
нива в резултат от
кумулативното въздействие
върху водното тяло не създава
риск от влошанване на
състоянието му.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ/РИОС
В

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

Д

125

Д

62

Д

63

Д

15

Очакван
резултат

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
влошаване на състоянието на свързани повърхностни водни
тела;
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
свързани повърхностни водни тела
Прилага се за ПВТ в лошо количествено състояние или в
риск да не постигнат добро състояние
Преразглеждане, изменение или
1) Редуциране на водните количества или прекратяване на
разрешеителни за водовземане
прекратяване на разрешителни за
водовземане когато се създава опасност от 2) Включване на условия в разрешителното за оборудване с
влошаване на състоянието на свързаните
нормативно установените (чл.56 от наредба1), монтирание
повърхностни водни тела
стационарно в съоръжението, устройства за измерване на
водното ниво;

Д

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Очакван ефект

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

123

Мерна
единица
(брой)

Описание

Д

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

2

70 000

БД

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

80

BG4G00000Q008

8

Порови води в кватернер - Разлог

78

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Наименование на мярка

Д

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

Д

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

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Д

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на нивото на подземните води в
случаите предвидени в Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване на
подземните води

ЛОШО
не в риск

-

ДОБРО

в риск

7,92

с. Баня

(по тест:
Воден баланс)

ПБВ

Мерна
единица
(брой)

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Описание

Очакван ефект

Очакван
резултат

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

БД

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
извори, дренажи, галерии
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

Съгласно чл.57 от наредба № 1 за поручване, ползване и
опазване на подземните води

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
значимо черпене;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
натиска и въздействието от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
черпене и количественото
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
000 до 150 000 куб.м.год
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

О

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

Прилага се в части от ПВТ, в които:
1) Осигуряване на
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
информацията за естествените
понижение на водното ниво в резултат от черпене в
колебания на водното ниво;
мониторингови пунктове от мрежата за количествено
2) Подобряване на оценката и
състояние на ПВТ;
достоверността на оценката за
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
натиска и въздействието от
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
черпене и риска за
чл.62 от ЗВ се установи риск от от понижение на водното
количественото състояние на
ниво в резултат от черпене в мониторингови пунктове от
ПВТ
мрежата за количествено състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ

Д

Добрите земеделски практики за торене и съхранение на
торове предполагат полагането на земеделски торове в
предварително изкопани прорези в почвата. Това позволява
да бъде достигнат директно активния слой на почвата, което
не се получава при нанасянето на торове върху
повърхностния почвен слой. Наличието на подходящи
Прилагане на добри земеделски практики за
съоръжения с достатъчен капацитет за съхранение ще
торене и съхранение на торове
предотврати наторяването в неподходящи за това периоди от
страна на земеделските производители. Правилата за ДЗП се
прилагат с особено внимание за водни тела, определени като
зони за защита на водите предназначени за питейно
водоснабдяване в райони, в които е установен риск от
замърсяване с нитрати

Намаляване на дифузното
замърсяване с нитрати и
фосфати

Намалена
еутрофикация

МЗХ, ПРСР

125

Д

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

62

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД

63

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

16

107

111

110

113

81

43

76

О

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск
1) Ограничаване на
общото водовземане да надвиши разполагаемите ресурси на
водовземането в рамките на
Забрана за издаване на разрешителни за
подземното водно тяло и/или максимално допустимото
разполагаемите ресурси на
водовземане когато общото водовземане
експлоатационно понижение на водното ниво да надвиши
ПВТ или Недопускане
надвишава разполагаемите ресурси на
определеното за водното тяло допустимо понижение на
надвишаването на
подземните водни тела и/или максимално
водното ниво.
разполагаемите ресурси на
допустимото експлоатационно понижение на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
ПВТ и
водното ниво надвишава определеното за
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
2) Възстановяване и/или
чл.62 от ЗВ се установи риск риск общото водовземане да
водното тяло допустимо понижение на
поддържане на водно ниво в
водното ниво
надвиши разполагаемите ресурси на подземното водно тяло
границите на допустимо
и/или максимално допустимото експлоатационно понижение
понижение на водното ниво.
на водното ниво да надвиши определеното за водното тяло
допустимо понижение на водното ниво.

1

70 000

БД

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

BG4G00000Q009

Порови води в кватернер - Гоце Делчев

в риск

6,42

гр. Гоце
Делчев

ДОБРО

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Очакван
резултат

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Възстановяване и/или
поддържане на водно ниво,
при което се ограничава или
предотвратява интрузията на
солени или замърсени води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Възстановяване и/или
поддържане на водно ниво,
при което се ограничава или
предотвратява привличането
на води от реката и
влошаването на състоянието
на повърхностното водно тяло

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Съгласно чл.57 от наредба № 1 за поручване, ползване и
опазване на подземните води

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
значимо черпене;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

1

70 000

БД

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

1

70 000

БД

Д

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

34

Д

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

Подобрено
екологично
състояние

Собственик
или оператор
на
съоръжението

81

О

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

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ

125

Д

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

158

ДОБРО

Мерна
единица
(брой)

Очакван ефект

77

9

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Описание

80

Селско
стопанст
во,
Населени
места без
в риск
(Дифузно изградена
замърсяване канализа
ция и
)
Мини (с
площ над
0,25
кв.км)

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Д

О

О

Наименование на мярка

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

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
влошаване на състоянието на свързани повърхностни водни
тела;
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
свързани повърхностни водни тела
Прилага се за ПВТ в лошо количествено състояние или в
риск да не постигнат добро състояние
Преразглеждане, изменение или
1) Редуциране на водните количества или прекратяване на
разрешеителни за водовземане
прекратяване на разрешителни за
водовземане когато се създава опасност от 2) Включване на условия в разрешителното за оборудване с
влошаване на състоянието на свързаните
нормативно установените (чл.56 от наредба1), монтирание
повърхностни водни тела
стационарно в съоръжението, устройства за измерване на
водното ниво;
Забрана за издаване на разрешителни за
водовземане когато се създава риск от
влошаване на състоянието на свързаните
повърхностни водни тела

123

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Д

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на нивото на подземните води в
случаите предвидени в Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване на
подземните води

ПБВ

16

15

107

111

110

113

Д

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
водното ниво в райони
Съгласно чл.56 от наредба № 1 за поручване, ползване и
повлияни от черпене;
опазване на подземните води.
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
водовземни съоръжения (, в участъци в които е установен
значим натиск от черпене
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
Прилага се в части от ПВТ, в които:
1) Осигуряване на
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
информацията за естествените
понижение на водното ниво в резултат от черпене в
колебания на водното ниво;
мониторингови пунктове от мрежата за количествено
2) Подобряване на оценката и
състояние на ПВТ;
достоверността на оценката за
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
натиска и въздействието от
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
черпене и риска за
чл.62 от ЗВ се установи риск от от понижение на водното
количественото състояние на
ниво в резултат от черпене в мониторингови пунктове от
ПВТ
мрежата за количествено състояние на ПВТ;
Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
намаляване на нитратното
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
замърсяване
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

62

Д

63

Д

80

Д

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

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

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

BG4G01QNPg010

Порови води в кватернер - Неоген-Палеоген - Доспат

-

ДОБРО

в риск

8,914

ПБВ_Ви
К_Смоля
н_4151048
2

ДОБРО

Наименование на мярка

Описание

Очакван ефект

Очакван
резултат

Мерна
единица
(брой)

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Д

Прилага се за ПВТ в лошо количествено състояние или в
Възстановяване и/или
риск да не постигнат добро състояние
поддържане на водно ниво,
1) Редуциране на водните количества или прекратяване на
при което се ограничава или
разрешеителни за водовземане
предотвратява привличането
2) Включване на условия в разрешителното за оборудване с
на води от реката и
нормативно установените (чл.56 от наредба1), монтирание влошаването на състоянието
стационарно в съоръжението, устройства за измерване на
на сухоземни екосистеми,
водното ниво;
пряко зависими от
подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Д

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

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

Д

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

О

Добрите земеделски практики за торене и съхранение на
торове предполагат полагането на земеделски торове в
предварително изкопани прорези в почвата. Това позволява
да бъде достигнат директно активния слой на почвата, което
не се получава при нанасянето на торове върху
повърхностния почвен слой. Наличието на подходящи
Прилагане на добри земеделски практики за
съоръжения с достатъчен капацитет за съхранение ще
торене и съхранение на торове
предотврати наторяването в неподходящи за това периоди от
страна на земеделските производители. Правилата за ДЗП се
прилагат с особено внимание за водни тела, определени като
зони за защита на водите предназначени за питейно
водоснабдяване в райони, в които е установен риск от
замърсяване с нитрати

Намаляване на дифузното
замърсяване с нитрати и
фосфати

Намалена
еутрофикация

МЗХ, ПРСР

125

О

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

112

О

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

Намаляване на дифузното
замърсяване с нитрати

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

78

не в риск

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

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

159

10

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

123

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

ПБВ

15

107

111

110

113

43

Д

62

Д

63

Д

76

80

123

О

Д

Д

Прилага се за всички ПВТ

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск
1) Ограничаване на
общото водовземане да надвиши разполагаемите ресурси на
водовземането в рамките на
подземното водно тяло и/или максимално допустимото
Забрана за издаване на разрешителни за
разполагаемите ресурси на
водовземане когато общото водовземане
експлоатационно понижение на водното ниво да надвиши
ПВТ или Недопускане
надвишава разполагаемите ресурси на
определеното за водното тяло допустимо понижение на
надвишаването на
водното ниво.
подземните водни тела и/или максимално
разполагаемите ресурси на
допустимото експлоатационно понижение на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
ПВТ и
водното ниво надвишава определеното за
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
2) Възстановяване и/или
водното тяло допустимо понижение на
чл.62 от ЗВ се установи риск риск общото водовземане да
поддържане на водно ниво в
водното ниво
надвиши разполагаемите ресурси на подземното водно тяло
границите на допустимо
и/или максимално допустимото експлоатационно понижение
понижение на водното ниво.
на водното ниво да надвиши определеното за водното тяло
допустимо понижение на водното ниво.

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

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

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

2

70 000

БД

Наименов
ание на
ПВТ

11

Порови води в неоген - Струмешница

Код на
ПВТ

BG4G00000N011

№ по ред

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

в риск

Селско
(Дифузно
стопанст
замърсяване
во
)

ДОБРО

в риск

71,68

Неоген_г
р. Петрич

ДОБРО

ЗЗВ

Нитратно
уязвима
зона

Код на
мярка

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

114

Д

16

15

107

111

110

113

BG4G00000N012

води в неоген - Сандански

не в риск

32,95

ДОБРО

Не

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

Съгласно чл.57 от наредба № 1 за поручване, ползване и
опазване на подземните води

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
значимо черпене;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

1

70 000

БД

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

3

70 000

БД

Д

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Съгласно чл.156е от ЗВ

1) Осигуряване на
необходимите данни за
обосноваване на изключение
по чл.156 е от ЗВ;
2) Осигуряване на
необходимите данни за
издаване на разрешително,
ако понижението на водните
нива в резултат от
кумулативното въздействие
върху водното тяло не създава
риск от влошанване на
състоянието му.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ/РИОС
В

Д

Д

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на нивото на подземните води в
случаите предвидени в Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване на
подземните води

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

БД

34

Д

Подобрено
екологично
състояние

Собственик
или оператор
на
съоръжението

173

О

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

Подобряване управлението на
водите

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Д

62

Д

63

Д

78

ДОБРО

Очакван
резултат

1) Осигуряване на данни за
водното ниво в райони
Съгласно чл.56 от наредба № 1 за поручване, ползване и
повлияни от черпене;
опазване на подземните води.
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални достоверността на оценката за
водовземни съоръжения (, в участъци в които е установен
натиска и въздействието от
значим натиск от черпене
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

80

-

Очакван ефект

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

76

не в риск

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Описание

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

125

12

Мерна
единица
(брой)

Наименование на мярка

Д

163

Капатово
ООД_415

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Д

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск
1) Ограничаване на
общото водовземане да надвиши разполагаемите ресурси на
водовземането в рамките на
Забрана за издаване на разрешителни за
подземното водно тяло и/или максимално допустимото
разполагаемите ресурси на
водовземане когато общото водовземане
експлоатационно понижение на водното ниво да надвиши
ПВТ или Недопускане
надвишава разполагаемите ресурси на
определеното за водното тяло допустимо понижение на
надвишаването на
подземните водни тела и/или максимално
водното ниво.
разполагаемите ресурси на
допустимото експлоатационно понижение на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
ПВТ и
водното ниво надвишава определеното за
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
2) Възстановяване и/или
водното тяло допустимо понижение на
чл.62 от ЗВ се установи риск риск общото водовземане да
поддържане на водно ниво в
надвиши разполагаемите ресурси на подземното водно тяло
водното ниво
границите на допустимо
и/или максимално допустимото експлоатационно понижение
понижение на водното ниво.
на водното ниво да надвиши определеното за водното тяло
допустимо понижение на водното ниво.

Д

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

Д

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

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

123

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

Прилага се за всички ПВТ

BG4G00000N012
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Наименов
ание на
ПВТ

Порови води в неоген

№ по ред

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

не в риск

-

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

ДОБРО

не в риск

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск
32,95
ООД_415
ДОБРО
20043

ЗЗВ

Очакван ефект

Очакван
резултат

Мерна
единица
(брой)

Съгласно чл.57 от наредба № 1 за поручване, ползване и
опазване на подземните води

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
значимо черпене;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

1

70 000

БД

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

3

70 000

БД

Д

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

34

Д

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

Подобрено
екологично
състояние

Собственик
или оператор
на
съоръжението

125

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

62

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД

63

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

16

107

111

110

113

76
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Порови води в неоген - Симитли

80

не в риск

-

ДОБРО

не в риск

60,83

-

ДОБРО

Наименование на мярка

Не

15

13

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Описание

Код на
мярка

Д

Д

Д

Д

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на нивото на подземните води в
случаите предвидени в Наредба № 1 за
проучване, ползване и опазване на
подземните води

1) Осигуряване на данни за
водното ниво в райони
Съгласно чл.56 от наредба № 1 за поручване, ползване и
повлияни от черпене;
опазване на подземните води.
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
водовземни съоръжения (, в участъци в които е установен
черпене, риска и
значим натиск от черпене
количественото състояние на
ПВТ
Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
намаляване на нитратното
Контрол за спазване на изискванията за
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
замърсяване
торене и съхранение на торове
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение
Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
Ежегодно определяне на разполагаемите
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
ресурси на подземните водни тела
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск
1) Ограничаване на
общото водовземане да надвиши разполагаемите ресурси на
водовземането в рамките на
Забрана за издаване на разрешителни за
подземното водно тяло и/или максимално допустимото
разполагаемите ресурси на
водовземане когато общото водовземане
експлоатационно понижение на водното ниво да надвиши
ПВТ или Недопускане
надвишава разполагаемите ресурси на
определеното за водното тяло допустимо понижение на
надвишаването на
подземните водни тела и/или максимално
водното ниво.
разполагаемите ресурси на
допустимото експлоатационно понижение на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
ПВТ и
водното ниво надвишава определеното за
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
2) Възстановяване и/или
водното тяло допустимо понижение на
чл.62 от ЗВ се установи риск риск общото водовземане да
поддържане на водно ниво в
водното ниво
надвиши разполагаемите ресурси на подземното водно тяло
границите на допустимо
и/или максимално допустимото експлоатационно понижение
понижение на водното ниво.
на водното ниво да надвиши определеното за водното тяло
допустимо понижение на водното ниво.

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

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

ПБВ

15

107

Д

Д

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

1

70 000

БД

БД

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

111

110

113

163

BG4G00000N014

Порови води в неоген - Благоевград

не в риск

-

ДОБРО

не в риск

48,13

-

ДОБРО

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Наименование на мярка

Описание

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

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

Съгласно чл.156е от ЗВ

1) Осигуряване на
необходимите данни за
обосноваване на изключение
по чл.156 е от ЗВ;
2) Осигуряване на
необходимите данни за
издаване на разрешително,
ако понижението на водните
нива в резултат от
кумулативното въздействие
върху водното тяло не създава
риск от влошанване на
състоянието му.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ/РИОС
В

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

Д

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

63

Д

Д

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

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

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

113

Д

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
черпените количества;
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

ПБВ

110

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

БД

Д

111

Мерна
единица
(брой)

Подобрено
екологично
състояние

62

107

Очакван
резултат

Д

Д

15

Очакван ефект

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

125

80

14

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

1

70 000

БД

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

BG4G00000N015

Порови води в неоген - Брезник-Земен

15

ДОБРО

не в риск

21,07

-

ДОБРО

Мерна
единица
(брой)

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Очакван
резултат

Д

Добрите земеделски практики за торене и съхранение на
торове предполагат полагането на земеделски торове в
предварително изкопани прорези в почвата. Това позволява
да бъде достигнат директно активния слой на почвата, което
не се получава при нанасянето на торове върху
повърхностния почвен слой. Наличието на подходящи
Прилагане на добри земеделски практики за
съоръжения с достатъчен капацитет за съхранение ще
торене и съхранение на торове
предотврати наторяването в неподходящи за това периоди от
страна на земеделските производители. Правилата за ДЗП се
прилагат с особено внимание за водни тела, определени като
зони за защита на водите предназначени за питейно
водоснабдяване в райони, в които е установен риск от
замърсяване с нитрати

Намаляване на дифузното
замърсяване с нитрати и
фосфати

Намалена
еутрофикация

МЗХ, ПРСР

125

Д

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

62

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД

63

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

Д

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

80

Селско
стопанст
во и
(Дифузно Населени
замърсяване места без
изградена
)
канализа
ция

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Очакван ефект

43

в риск

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Д

Наименование на мярка

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

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

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

ПБВ

15

107

111

110

113

Д

125

Д

62

Д

63

Д

80

Д

Описание

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
3) Подобряване на оценката и
водовземни съоръжения
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
извори, дренажи, галерии
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

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

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

3

70 000

БД

Код на
ПВТ

BG4G00000N016

16

Наименов
ание на
ПВТ

Порови води в неоген - Разлог

№ по ред

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

не в риск

-

Химично
състояние

ДОБРО

Риск оценка по
количествено
състояние

не в риск

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

1,76

-

ДОБРО

ЗЗВ

Код на
мярка

BG4G00000N017

Порови води в неоген - Гоце Делчев

ДОБРО

не в риск

12,26

-

ДОБРО

БД

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

Д

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
натиска и въздействието от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
000 до 150 000 куб.м.год
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

Д

125

Д

62

Д

63

Д

Д

Прилага се за всички ПВТ

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

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

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

Д

Д

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

ПБВ

107

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Подобрено
екологично
състояние

Не

15

Мерна
единица
(брой)

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

80

Очакван
резултат

БД

Д

113

Очакван ефект

Подобрено
екологично
състояние

114

110

Описание

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

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

111

-

Наименование на мярка

Д

15

не в риск

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

123

107

17

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

3

2

70 000

70 000

БД

БД

БД

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

111

110

113

не в риск

-

ДОБРО

не в риск

2,73

-

ДОБРО

BG4G00001Pg038

води в палеогенски седиментен комплекс в източните склонове на Влахина планина

не в риск

17,45

-

ДОБРО

Очакван
резултат

Мерна
единица
(брой)

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

БД

Д

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Д

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

124

Д

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

Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани
извори, дренажи, галерии

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

ПБВ

Д

Д

Д

62

Д

63

Д

80

ДОБРО

Очакван ефект

БД

Д

125

-

Описание

Подобрено
екологично
състояние

63

110

не в риск

Наименование на мярка

Д

Д

15

19

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

62

80

BG4G00001Pg018

18

Порово-пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт

125

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Д

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

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

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

ПБВ

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

1

70 000

БД

Порови води в палеогенски

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

15

111

110

не в риск

-

ДОБРО

не в риск

5,96

-

ДОБРО

BG4G00001Pg138

Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Бобовдолска и Кюстендилска котловина

не в риск

34,83

-

ДОБРО

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

БД

Д

Наименование на мярка

Описание

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

70 000

БД

Д

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

124

Д

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

Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани
извори, дренажи, галерии

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

ПБВ

Д

Д

Д

62

Д

63

Д

78

ДОБРО

3

Д

125

-

Подобрено
екологично
състояние

63

110

не в риск

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Д

15

21

Мерна
единица
(брой)

62

80

BG4G00001Pg039

20

Порово-пукнатинни води в Осоговски палеогенски вулканогенно-седиментен комплекс

125

Очакван
резултат

Д

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Очакван ефект

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Д

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

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

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води
1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
черпените количества;
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

ПБВ

15

Д

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

Прилага се за всички ПВТ

3

2

70 000

70 000

БД

БД

Порови води в палеогенски

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

111

110

113

125

BG4G00001Pg238

Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина

не в риск

-

ДОБРО

не в риск

84,61

-

ДОБРО

Наименование на мярка

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Изграждане на допълнителни пунктове за
мониторинг на количеството на подземните
води

1) Осигуряване на
информацията за естествените
колебания на водното ниво;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Съгласно чл.156е от ЗВ

1) Осигуряване на
необходимите данни за
обосноваване на изключение
по чл.156 е от ЗВ;
2) Осигуряване на
необходимите данни за
издаване на разрешително,
ако понижението на водните
нива в резултат от
кумулативното въздействие
върху водното тяло не създава
риск от влошанване на
състоянието му.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ/РИОС
В

Намаляване на дифузното
замърсяване от депа за
отпадъци

Подобрено
екологично
състояние

Предприятия

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Д

Д

Д

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск
1) Ограничаване на
общото водовземане да надвиши разполагаемите ресурси на
водовземането в рамките на
Забрана за издаване на разрешителни за
подземното водно тяло и/или максимално допустимото
разполагаемите ресурси на
експлоатационно понижение на водното ниво да надвиши
водовземане когато общото водовземане
ПВТ или Недопускане
определеното за водното тяло допустимо понижение на
надвишава разполагаемите ресурси на
надвишаването на
подземните водни тела и/или максимално
водното ниво.
разполагаемите ресурси на
допустимото експлоатационно понижение на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
ПВТ и
водното ниво надвишава определеното за
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
2) Възстановяване и/или
водното тяло допустимо понижение на
чл.62 от ЗВ се установи риск риск общото водовземане да
поддържане на водно ниво в
водното ниво
надвиши разполагаемите ресурси на подземното водно тяло
границите на допустимо
и/или максимално допустимото експлоатационно понижение
понижение на водното ниво.
на водното ниво да надвиши определеното за водното тяло
допустимо понижение на водното ниво.

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

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

ПБВ

Д

163

Д

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

10

Д

Закриване и рекултивация на депо за
производствени отпадъци - "ТоплофикацияПерник" АД

125

Мерна
единица
(брой)

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

123

113

Очакван
резултат

БД

Д

110

Очакван ефект

Подобрено
екологично
състояние

63

15

Описание

Д

Д

80

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

62

76

22

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Д

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
черпените количества;
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

3

70 000

БД

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

62

Д

63

Д

BG4G1PzC2Pg019

Пукнатинни води в Пирински блок

-

ДОБРО

не в риск

23,41

-

ДОБРО

BG4G001PzC2021

Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон

не в риск

7,24

ДОБРО

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

124

Д

Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани
извори, дренажи, галерии

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

ПБВ

Д

62

Д

63

Д

78

ДОБРО

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

125

-

Мерна
единица
(брой)

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

110

не в риск

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ

Очакван
резултат

Д

111

24

Очакван ефект

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

107

м.
Бачиново
(ПБВ_Ви
К_Благое
вград_415
10102)

Описание

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

78

не в риск

Наименование на мярка

Д

80

23

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

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

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

ПБВ

107

111

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води
1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
3) Подобряване на оценката и
водовземни съоръжения
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

110

ПБВ_Ви
К_Петри
ч_4151049
4

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Д

125

Д

62

Д

63

Д

159

О

ПБВ_Ви
К_Петри
ч_4151050
0_4151049
6

BG4G001PtPz025

25

Пукнатинни води в Беласишки метаморфити

78

О

не в риск

-

ДОБРО

в риск

17,95

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

Подобрено
екологично
състояние

БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Възстановяване и/или
Прилага се за ПВТ в лошо количествено състояние или в
риск да не постигнат добро състояние
поддържане на водно ниво,
Преразглеждане, изменение или
1) Редуциране на водните количества или прекратяване на
при което се ограничава или
прекратяване на разрешителни за
разрешеителни за водовземане
предотвратява привличането
водовземане когато се създава опасност от
2) Включване на условия в разрешителното за оборудване с
на води от реката и
влошаване на състоянието на сухоземни
нормативно установените (чл.56 от наредба1), монтирание влошаването на състоянието
екосистеми пряко зависими от подземните
на сухоземни екосистеми,
стационарно в съоръжението, устройства за измерване на
води
водното ниво;
пряко зависими от
подземните води
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

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

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

125

Д

62

Д

63

Д

78

123

ДОБРО

не в риск

3,89

-

ДОБРО

ПБВ

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Д

80

-

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води

124

ПБВ

113

BG4G001PtPz026

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

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

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

110

Западнородопскиметаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон

Очакван
резултат

Д

111

не в риск

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Очакван ефект

ЛОШО
(по тест:
Сухоземни
екосистеми,
зависими от
подземните
води)

Мерна
единица
(брой)

Описание

Наименование на мярка

123

ПБВ_Ви
К_Петри
ч_4151050
3

26

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Прилага се за всички ПВТ

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Д

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

Д

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

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

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

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

Наименов
ание на
ПВТ

Пукнатинни води в Западнородопскиметаморфити

№ по ред

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

BG4G001PtPz027

Пукнатинни води във Верила-Витошки блок

13,33

-

ДОБРО

Очакван
резултат

Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани
извори, дренажи, галерии

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Прилага се за всички ПВТ

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
натиска и въздействието от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
черпене и количественото
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
000 до 150 000 куб.м.год
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

125

Д

62

Д

63

Д

78

не в риск

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Очакван ефект

114

80

ДОБРО

Мерна
единица
(брой)

Описание

Д

113

-

Наименование на мярка

124

110

не в риск

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

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

111

27

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Д

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

Д

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

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
3) Подобряване на оценката и
водовземни съоръжения
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

ПБВ

111

110

113

Прилага се за всички ПВТ

125

Д

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

62

Д

Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ

ПБВ_Ви
К_Благое
вград_400
460

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

63

Д

80

78

BG4G001PtPz125

28

Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити

159

не в риск

-

ДОБРО

в риск

ДОБРО

8,59

BG4G001T2T3029

Пукнатинно-карстови води в Еловдолски карстов басейн

не в риск

8,15

-

ДОБРО

Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
бъдат издавани разрешителни за водовземане

Осигуряване на информация
за управление на подземните
води и подобряване на
оценката на риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

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

Д

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

Възстановяване и/или
Прилага се за ПВТ в лошо количествено състояние или в
риск да не постигнат добро състояние
поддържане на водно ниво,
1) Редуциране на водните количества или прекратяване на
при което се ограничава или
разрешеителни за водовземане
предотвратява привличането
2) Включване на условия в разрешителното за оборудване с
на води от реката и
нормативно установените (чл.56 от наредба1), монтирание влошаването на състоянието
на сухоземни екосистеми,
стационарно в съоръжението, устройства за измерване на
водното ниво;
пряко зависими от
подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Д

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

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
натиска и въздействието от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
000 до 150 000 куб.м.год
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

125

Д

62

Д

63

Д

80

ДОБРО

Ежемесечно съставяне на баланс
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"

ПБВ

113

-

Очакван
резултат

Д

ПБВ_Ви
К_Кресна
_0317

не в риск

Очакван ефект

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

110

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Описание

Д

111

Мерна
единица
(брой)

Наименование на мярка

123

107

29

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Д

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

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

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

ПБВ

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
3) Подобряване на оценката и
водовземни съоръжения
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Пукнатинно

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

BG4G0001Pt1030

Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, Долнодряновски плутон

не в риск

4,9

-

ДОБРО

Очакван ефект

Очакван
резултат

Мерна
единица
(брой)

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

113

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

126

Д

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

спазване изискванията за използване на пестициди-норми,
време

Намаляване замърсяването на
подземни води с пестициди

Подобрено
екологично
състояние

БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

62

Д

63

Д

78

ДОБРО

Описание

Подобрено
екологично
състояние

125

-

Наименование на мярка

Д

110

не в риск

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

111

30

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

Д

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

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

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води
1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
черпене и количественото
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

110

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

126

Д

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

спазване изискванията за използване на пестициди-норми,
време

Намаляване замърсяването на
подземни води с пестициди

Подобрено
екологично
състояние

БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

ПБВ

107

111

125

Д

62

Д

63

Д

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

80

BG4G00001T2035

31

Наименов
ание на
ПВТ

Пукнатинно-карстови води в Бобошево-Мърводолскикартсов басейн

№ по ред

не в риск

-

ДОБРО

не в риск

4,79

-

ДОБРО

BG4G0001Pt1036

Пукнатинно-Карстови води в Гоцеделчевски карстов басейн, Тешовски плутон

не в риск

-

ДОБРО

не в риск

12,99

-

ДОБРО

Д

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Наименование на мярка

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

ПБВ

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Мерна
единица
(брой)

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Описание

Очакван ефект

Очакван
резултат

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
черпените количества;
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

110

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

126

Д

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

спазване изискванията за използване на пестициди-норми,
време

Намаляване замърсяването на
подземни води с пестициди

Подобрено
екологично
състояние

БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

125

Д

62

Д

63

Д

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Д

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

124

Д

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

Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани
извори, дренажи, галерии

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
на разрешителните за водовземане от
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

110

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

126

Д

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

спазване изискванията за използване на пестициди-норми,
време

Намаляване замърсяването на
подземни води с пестициди

Подобрено
екологично
състояние

БД

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

80

32

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

ПБВ

107

111

125

Д

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

62

Д

Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

63

Д

BG4G00T2T3028

Карстови води в Земенски карстов басейн

не в риск

-

ДОБРО

не в риск

0,66

-

ДОБРО

BG4G000Pt3031

Карстови води в Разложки карстов басейн

не в риск

26,3

-

ДОБРО

Ежемесечно съставяне на баланс
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"

Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
бъдат издавани разрешителни за водовземане

Осигуряване на информация
за управление на подземните
води и подобряване на
оценката на риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

124

Д

Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани
извори, дренажи, галерии

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
натиска и въздействието от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
черпене и количественото
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
000 до 150 000 куб.м.год
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

113

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

126

Д

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

спазване изискванията за използване на пестициди-норми,
време

Намаляване замърсяването на
подземни води с пестициди

Подобрено
екологично
състояние

БД

62

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД

63

Д

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

ПБВ

80

ДОБРО

Очакван
резултат

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

110

-

Очакван ефект

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

107

не в риск

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Описание

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

111

34

Мерна
единица
(брой)

Наименование на мярка

Д

80

33

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Д

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

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

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
на разрешителните за водовземане от
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

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

1) Установяване на незаконно
чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

ПБВ

107

111

113

Прилага се за всички ПВТ, за които е приложима

№ по ред

Наименов
ание на
ПВТ

Код на
ПВТ

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

Химично
състояние

Риск оценка по
количествено
състояние

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

ЗЗВ

Код на
мярка

110

Д

62

Д

63

Д

BG4G000Pt3032

Карстови води във Влахински карстов басейн

76

35

80

не в риск

-

ДОБРО

не в риск

52,89

-

ДОБРО

124

BG4G00T1T2033

Карстови води в Логодашки карстов басейн

-

ДОБРО

не в риск

0,4

-

ДОБРО

Наименование на мярка

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

Очакван
резултат

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани
извори, дренажи, галерии

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ

Д

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

Д

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

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Очакван ефект

Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Забрана за издаване на разрешителни за
водовземане когато общото водовземане
надвишава разполагаемите ресурси на
подземните водни тела

Мерна
единица
(брой)

Описание

Прилага се в части от ПВТ, в които:
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск
1) Ограничаване на
общото водовземане да надвиши разполагаемите ресурси на
водовземането в рамките на
подземното водно тяло и/или максимално допустимото
разполагаемите ресурси на
експлоатационно понижение на водното ниво да надвиши
ПВТ или Недопускане
определеното за водното тяло допустимо понижение на
надвишаването на
водното ниво.
разполагаемите ресурси на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
ПВТ и
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
2) Възстановяване и/или
чл.62 от ЗВ се установи риск риск общото водовземане да
поддържане на водно ниво в
надвиши разполагаемите ресурси на подземното водно тяло
границите на допустимо
и/или максимално допустимото експлоатационно понижение
понижение на водното ниво.
на водното ниво да надвиши определеното за водното тяло
допустимо понижение на водното ниво.

107

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество над 150 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

62

Д

63

Д

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Д

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

124

Д

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

Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани
извори, дренажи, галерии

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

80

не в риск

Д

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

ПБВ

125

36

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

ПБВ

110

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

126

Д

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

спазване изискванията за използване на пестициди-норми,
време

Намаляване замърсяването на
подземни води с пестициди

Подобрено
екологично
състояние

БД

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

125

Д

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

62

Д

Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ

Наименов
ание на
ПВТ

37

Карстови води в Смоличенски карстов басейн

Код на
ПВТ

BG4G00T1T2034

№ по ред

Вид на
Риск оценка
източниц
по химично
ите на
състояние
натиск

не в риск

-

Химично
състояние

ДОБРО

Риск оценка по
количествено
състояние

не в риск

Райони с
Експлоат
идентифи
ационен
Количествено
циран
индекс за
състояние
значим
ПВТ
натиск

0

-

ДОБРО

ЗЗВ

Не

Код на
мярка

Вид Мярка
(О - основна/
Д - допълнителна)

63

Очакван ефект

Очакван
резултат

Д

Ежемесечно съставяне на баланс
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"

Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
бъдат издавани разрешителни за водовземане

Осигуряване на информация
за управление на подземните
води и подобряване на
оценката на риска и
количественото състояние на
ПВТ

Подобрено
екологично
състояние

БД

78

Д

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

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Прилага се за всички ПВТ

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

126

Д

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

спазване изискванията за използване на пестициди-норми,
време

Намаляване замърсяването на
подземни води с пестициди

Подобрено
екологично
състояние

БД

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

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Контрол за спазване на изискванията за
торене и съхранение на торове

Спазен ли е срока за ограничение на внасянето на
азотсъдържащи торове:За засяти площи: не се тори от 15
ноември до 31 януари за Южна България от 01 ноември до
31 януари за Северна България
За трайни насаждения и свободни площи: не се тори от 01
ноември до 15 февруари
За нови овощни насаждения: не се тори от 15 ноември до 15
февруари
Спазена ли е годишната норма на торене с органични торове
– до 17 кг N/дка,пазени ли са мерките за торене на равнинни
терени,Правилно ли се съхранява оборския тор, Капацитетът
на съоръжението отговаря ли на очакваното количество
оборски тор за съхранение

намаляване на нитратното
замърсяване

Подобрено
екологично
състояние

БД/МЗХ

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

1) Подобряване на
информацията за оценка на
натиска и въздействието, чрез
гарантиране на издаване на
разрешително от конкретно
водно тяло
2) Предотвратяване на
смесването на води с
различни качества, чрез
водовземни съоръжения, в
които не е осигурена изолация
между различни подземни
водни тела или срещу
проникване на замърсени
води от повърхността.

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

Прилага се в части от ПВТ, в които:
Възстановяване и/или
- в процеса на характеризиране на ПВТ е установен риск от
поддържане на водно ниво,
влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко
при което се ограничава или
зависими от подземните води;
предотвратява влошаване на
-в процеса на издаване на разрешителни, когато чрез
състоянието на сухоземни
прилагане на подхода за оценка на риска при преценката по
екосистеми пряко зависими от
чл.62 от ЗВ се установи риск от влошаване на състоянието на
подземните води
сухоземни екосистеми пряко зависими от подземните води

Подобрено
екологично
състояние

МОСВ, БД

BG4G1T1T2T3037

Карстови води в Голобърдовски карстов басейн

не в риск

2,5

-

ДОБРО

Подобрено
екологично
състояние

БД

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

Д

63

Д

78

ДОБРО

Д

62

80

-

Източник на
Единична
финансиране
стойност,
(Отговорна
лв.
институция)

Описание

125

не в риск

Мерна
единица
(брой)

Наименование на мярка

80

38

Вид разходи
И-инвестиционни
О-оперативни

Осигуряване на информация
Изчисляване на средномногогодишното подхранване на
за управление на подземните
подземните водни тела, количеството подземни води, което
води и подобряване на
е необходимо за зависимите водни и сухоземни екосистеми и
оценката на риска и
разполагаемите (които могат да бъдат разрешени за черпене)
количественото състояние на
ресурси
ПВТ
Осигуряване на информация
за управление на подземните
Съставяне на баланс "разполагаеми ресурси-разрешено
Ежемесечно съставяне на баланс
води и подобряване на
черпене" и свободните водни количества, за които могат да
"разполагаеми ресурси-разрешено черпене"
оценката на риска и
бъдат издавани разрешителни за водовземане
количественото състояние на
ПВТ
Ежегодно определяне на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела

Д

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

Д

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

ПБВ

Прилага се при искане за издаване на разрешително за
водовземане от съоръжения, изградени без разрешително

1) Осигуряване на
информацията за водното
ниво в райони повлияни от
черпене;
2) Осигуряване на данни за
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез вертикални
черпените количества;
водовземни съоръжения
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ
1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Подобряване на оценката и
Прилага се за ПВТ от които се черпи вода чрез каптирани достоверността на оценката за
извори, дренажи, галерии
натиска и въздействието от
черпене, риска и
количественото състояние на
ПВТ

123

Д

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

124

Д

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

114

Д

Извършване на проверки за установяване на
незаконно черпене на подземни води

Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;

Подобрено
екологично
състояние

БД

Д

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
Извършване на контрол един път на 3 години
достоверността на оценката за
Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
на разрешителните за водовземане от
натиска и въздействието от
подземни води с разрешено количество от 30 водовземане с количество между 30 000 и 150 000 куб.м.год
черпене и количественото
000 до 150 000 куб.м.год
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

110

Д

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

Прилага се за всички ПВТ, в които е налице разрешено
водовземане с количество под 30 000 куб.м.год

1) Осигуряване на данни за
черпените количества;
2) Осигуряване на данни за
нивата на подземните води;
3) Подобряване на оценката и
достоверността на оценката за
натиска и въздействието от
черпене и количественото
състояние на ПВТ;
4) Осигуряване на
информация за вземане на
оперативни решения при
управление на подземните
води.

Подобрено
екологично
състояние

БД

126

Д

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

спазване изискванията за използване на пестициди-норми,
време

Намаляване замърсяването на
подземни води с пестициди

Подобрено
екологично
състояние

БД

111

Прилага се за всички ПВТ

FID

1

2

3

Код на Зона

BG0000167

BG0000308

BG0000220

Име на Зона

Беласица

Верила

Долна Места

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

SCI

SCI

SCI

Площ на защитената
зона , km2

115,88

64,43

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2

BG4ST400R1072

96,13

BG4ST400R1172

15,55

BG4ST400R1272

3,43

BG4ST600R035

7,93

BG4ST900R1007

5,04

BG4ST600R1134

13,98

BG4ME500R107

0,72

BG4ME100R113

60,69

95,15
BG4ME200R115

7,27

BG4ME400R112

26,13

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

Наименование на мярка

Местоположение

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
видове, за които
функции на реките, с рибни проходи; 3.
поддържането или
Ограничаване на водовземането при сезонно
подобряването на
намаление на оттока с оглед осигуряване на
състоянието на водите е
минимално допустим отток след
важен фактор за тяхното
водовземането; 4.Забрана за извършване на
опазване
водовземане при невъзможност за
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

FID

4

5

6

Код на Зона

BG0000295

BG0001012

BG0000625

Име на Зона

Долни Коритен

Земен

Изворо

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

SCI

SCI

SCI

Площ на защитената
зона , km2

4,62

177,58

0,07

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2

BG4ST700R019

4,62

BG4ST700R017

73,56

BG4ST700R019

0,79

BG4ST800R016

67,41

BG4ST900R015

0,26

BG4ST900R012

35,55

BG4ME800R084

0,07

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

Наименование на мярка

Местоположение

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

FID

7

8

9

Код на Зона

BG0000298

BG0000366

BG0000626

Име на Зона

Конявска планина

Кресна - Илинденци

Круше

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

SCI

SCI

SCI

Площ на защитената
зона , km2

96,72

485,96

2,92

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2

BG4ST600R039

12,79

BG4ST700R021

27,50

BG4ST700R029

17,00

BG4ST900R1009

3,73

BG4ST900R013

31,43

BG4ST900L014

1,00

BG4ST900L1012

3,27

BG4ST500R1056
BG4ST500R050
BG4ST500R1051
BG4ST500R1052
BG4ST500R053
BG4ST500R054
BG4ST500R055
BG4ST500R057
BG4ST500R059
BG4ST500R060
BG4ST500R061
BG4ST500R062
BG4ST500R063
BG4ST500R064
BG4ST500R066
BG4ST500R1151
BG4ST500R1152
BG4ST500R1351
BG4ST500R1067
BG4ST500R1048

64,50
25,14
8,01
11,15
38,05
13,75
4,81
72,75
49,08
49,34
20,96
16,98
9,51
8,94
15,67
2,44
1,72
0,95
4,70
67,01

BG4ME800R087

2,92

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

Наименование на мярка

Местоположение

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

FID

10

Код на Зона

BG0001017

Име на Зона

Кървав камък

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

SCI

Площ на защитената
зона , km2

176,80

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

BG4ST800R016

BG4ST700R019

11

12

13

BG0000294

BG0000224

BG0001022

Кършалево

Огражден - Малешево

Орановски пролом Лешко

SCI

SCI

SCI

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2

140,00

BG4ST700R1020

39,51

BG4ST400R071

44,25

BG4ST400R1072

40,84

BG4ST500R063

22,85

273,74
BG4ST500R065

8,23

BG4ST500R066

129,01

BG4ST500R069

28,44

BG4ST500R050

37,96

BG4ST500R1048

6,25

Наименование на мярка

Местоположение

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

23,39

63,07

132,71

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е

FID

14

15

16

Код на Зона

BG0001011

BG0001375

BG0001021

Име на Зона

Осоговска планина

Острица

Река Места

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

SCI

SCI

SCI

Площ на защитената
зона , km2

345,13

44,29

194,05

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2

BG4ST500R1049

88,33

BG4ST700R1020
BG4ST700R021
BG4ST700R1023
BG4ST700R024
BG4ST700R027
BG4ST700R1122
BG4ST700R1123
BG4ST700R1222
BG4ST700R1322
BG4ST700R1120
BG4ST700R1220
BG4ST700R1022
BG4ST700R1025

23,78
1,68
25,11
8,09
17,15
7,14
4,89
2,33
4,09
0,46
35,84
13,35
200,80

BG4ST900R003

16,82

BG4ST900R006

8,42

BG4ST900R1009

19,05

BG4ME500R107
BG4ME700R105
BG4ME700R103
BG4ME700R1104
BG4ME700R102
BG4ME700R091
BG4ME700R092
BG4ME700R096
BG4ME700R101
BG4ME700R100
BG4ME700R099
BG4ME700R098
BG4ME700R097
BG4ME700R095
BG4ME700R094
BG4ME700R1093
BG4ME800R084
BG4ME800R086
BG4ME900R080
BG4ME700R090
BG4ME700R11040

0,08
14,12
5,49
8,31
15,36
0,07
0,07
1,11
18,70
24,69
20,28
4,19
8,96
0,30
3,88
0,58
1,33
0,02
0,50
58,92
7,08

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

Наименование на мярка

Местоположение

минимално допустим отток след
водовземането; 4.Забрана за извършване на
водовземане при невъзможност за
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

състоянието на водите е
важен фактор за тяхното
опазване

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
видове, за които
функции на реките, с рибни проходи; 3.
поддържането или
Ограничаване на водовземането при сезонно
подобряването на
намаление на оттока с оглед осигуряване на
състоянието на водите е
минимално допустим отток след
важен фактор за тяхното
водовземането; 4.Забрана за извършване на
опазване
водовземане при невъзможност за
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

FID

17

18

19

Код на Зона

BG0001030

BG0001023

BG0001013

Име на Зона

Родопи - Западни

Рупите - Струмешница

Скрино

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

SCI

SCI

SCI

Площ на защитената
зона , km2

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

2728,51

BG4ME500R107
BG4DO600R11200
BG4DO135R1118
BG4DO135R121
BG4DO600L119
BG4DO600R1120
BG4DO600R122
BG4DO900R116
BG4DO900L117
BG4ME200R1114
BG4ME200R115
BG4ME700R103
BG4ME500R1110
BG4ME700R102
BG4ME600R1106
BG4ME700R098
BG4ME200R11140
BG4DO135R11180
BG4ME600R11060
BG4ME600R11061
BG4DO600R11201
BG4ME500R11100
BG4ME200R11141

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2
1,42
81,79
47,50
32,17
18,72
66,99
12,82
144,61
62,37
32,86
7,76
0,30
1,87
8,63
194,44
18,04
20,83
15,09
3,76
5,19
5,38
8,98
10,06

BG4ST300R1074

6,63

BG4ST400R071

0,01

BG4ST400R1072

38,99

BG4ST500R069

19,63

BG4ST300R073

39,04

BG4ST500R1030

10,85

BG4ST500R040

38,57

BG4ST500R044

0,03

BG4ST600R1036

4,02

BG4ST700R021

1,70

BG4ST700R027

3,13

BG4ST700R028

55,53

BG4ST700R029

1,22

BG4ST700R1025

10,84

BG4ST500R1049

0,42

104,59

127,55

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

Наименование на мярка

Местоположение

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
За площта от ВТ, попадаща в
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
За площта от ВТ, попадаща в
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

FID

20

Код на Зона

BG0001028

Име на Зона

Среден Пирин - Алиботуш

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

SCI

Площ на защитената
зона , km2

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

689,34

BG4ME500R107
BG4ME700R105
BG4ME400R112
BG4ME500R108
BG4ME500R1109
BG4ME500R1111
BG4ME700R1104
BG4ST200R075
BG4ST200R076
BG4ST200R077
BG4ST300R1074
BG4ST500R068
BG4ST500R069
BG4ST500R070
BG4ST300R1174
BG4ST500R1067
BG4ME500R11090
BG4ST300R073

BG4ST900R012

21

22

BG0000134

BG0000113

Чокльово блато

Витоша

SCI

SPA&SCI

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2
22,69
33,75
103,96
7,63
14,33
3,01
2,78
163,36
194,82
46,22
50,59
2,32
8,53
5,77
0,07
11,85
10,01
7,18

BG4ST900L1012

2,61

BG4ST900R003

8,67

BG4ST900R1007

17,35

BG4ST900L1001

86,34

Наименование на мярка

Местоположение

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
За площта от ВТ, попадаща в
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

0,20

2,81

271,44

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

FID

23

Код на Зона

BG0000209

Име на Зона

Пирин

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

SPA&SCI

Площ на защитената
зона , km2

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

404,34

BG4ST500R1056
BG4ME700R1104
BG4ME700R091
BG4ME700R096
BG4ME700R101
BG4ME700R100
BG4ME700R099
BG4ME700R097
BG4ME700R094
BG4ME700R1093
BG4ME800R084
BG4ME800R1085
BG4ME800R086
BG4ME800R087
BG4ST200R075
BG4ST200R076
BG4ST300R1074
BG4ST500R1051
BG4ST500R054
BG4ST500R059
BG4ST500R061
BG4ST500R062
BG4ST300R1174
BG4ST500R1151
BG4ST500R1251
BG4ST500R1351
BG4ST500R1156
BG4ST500R1067
BG4ME800R1185
BG4ME700R11040
BG4ME700R1193
BG4ST500R058
BG4ST500R1048
BG4ST500L1010
BG4ME700L1009

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2
4,73
1,34
2,45
14,22
0,56
8,01
3,11
0,92
6,16
16,00
20,11
58,28
8,33
25,98
38,27
0,07
3,76
9,53
1,26
22,50
1,78
5,27
2,21
0,06
3,50
0,13
7,44
64,66
11,24
10,85
6,17
31,32
0,53
9,37
4,22

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

1.- O; 2.,3.,4. - D

Наименование на мярка

Местоположение

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

FID

24

Код на Зона

BG0000495

Име на Зона

Рила

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

SPA&SCI

Площ на защитената
зона , km2

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

780,24

BG4ME800R1088
BG4ME800R1089
BG4ME900R1078
BG4ME900R1079
BG4ME900R080
BG4ME900R1081
BG4ST500R1041
BG4ST500R1042
BG4ST500R1045
BG4ST500R1046
BG4ST500R1051
BG4ST600R1032
BG4ST600R1036
BG4ST600R033
BG4ST500R1143
BG4ST600R1132
BG4ST500R1242
BG4ST500R1141
BG4ME900R1179
BG4ST600R1136
BG4ME800R1189
BG4ME800R1188
BG4ST500R1342
BG4ST600R038
BG4ST500R1146
BG4ME900R1181
BG4ST500R1246
BG4ST500R1551
BG4ST500L1004
BG4ME900R1178
BG4ST500R1542
BG4ST600R1031
BG4ME900R1281
BG4ST500R1642
BG4ST500R1145
BG4ST500R1245
BG4ST600R037
BG4ST600L1007
BG4ST600L1018

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2
17,65
25,56
23,28
56,55
2,92
7,71
1,29
0,14
0,26
0,01
12,30
3,70
0,05
11,70
0,02
3,66
1,36
0,35
2,34
0,01
2,54
1,47
0,01
34,58
0,06
13,67
18,71
4,48
0,31
8,69
0,03
13,42
33,76
0,01
20,45
36,66
19,68
4,08
0,07

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

1.- O; 2.,3.,4. - D

Наименование на мярка

Местоположение

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
За площта от ВТ, попадаща в
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

FID

25

26

27

Код на Зона

BG0000496

BG0002113

BG0002078

Име на Зона

Рилски манастир

Триград - Мурсалица

Славянка

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

SPA&SCI

SPA

SPA

Площ на защитената
зона , km2

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

253,00

BG4ST500R1041
BG4ST500R1042
BG4ST500R1045
BG4ST500R1142
BG4ST500R1242
BG4ST500R1141
BG4ST500R1342
BG4ST600R038
BG4ST500R1146
BG4ST500R1246
BG4ST500L1004
BG4ST500R1542
BG4ME900R1281
BG4ST500R1642
BG4ST500R1245
BG4ST600L1018

553,52

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2
163,27
29,00
0,11
5,08
17,11
11,98
2,51
0,37
0,02
0,11
1,64
7,23
0,13
9,19
0,34
4,26

BG4DO600R1120

9,41

BG4ME500R107

9,07

BG4ME400R112

114,61

BG4ME500R1111

1,66

194,52
BG4ST200R076

43,02

BG4ST200R077

23,23

BG4ME500R11111

2,62

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

Наименование на мярка

Местоположение

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
За площта от ВТ, попадаща в
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

FID

28

29

30

Код на Зона

BG0002108

BG0002098

BG0002126

Име на Зона

Скрино

Рупите

Пирин буфер

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

SPA

SPA

SPA

Площ на защитената
зона , km2

25,00

88,48

318,02

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2

BG4ST600R1036

1,99

BG4ST600R039

4,11

BG4ST700R028

18,90

BG4ST200R076

0,03

BG4ST300R1074

0,24

BG4ST400R1072

8,82

BG4ST500R063

9,42

BG4ST500R066

8,39

BG4ST500R068

0,01

BG4ST500R069

22,96

BG4ST500R070

0,10

BG4ST300R073

38,29

BG4ME500R107
BG4ME700R105
BG4ST500R1056
BG4ME400R112
BG4ME500R108
BG4ME500R1109
BG4ME700R1104
BG4ME700R096
BG4ME700R101
BG4ME700R100
BG4ME700R099
BG4ME700R097
BG4ME700R094
BG4ST200R075
BG4ST200R076
BG4ST300R1074
BG4ST500R1051
BG4ST500R1052
BG4ST500R054
BG4ST500R055
BG4ST500R059
BG4ST500R061

3,58
30,05
28,64
1,13
3,58
1,49
10,91
1,11
5,05
1,88
4,98
3,78
0,68
98,39
20,55
15,31
3,90
6,71
5,37
0,09
10,68
5,84

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

Наименование на мярка

Местоположение

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване

FID

31

32

Код на Зона

BG0002079

BG0002089

Име на Зона

Осогово

Ноевци

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

SPA

SPA

Площ на защитената
зона , km2

241,84

84,92

BG4ST500R062
BG4ST500R063
BG4ST500R068
BG4ST500R069
BG4ST500R070
BG4ST300R1174
BG4ST500R1151
BG4ST500R1251
BG4ST500R1152
BG4ST500R1351
BG4ST500R1156
BG4ST500R1067
BG4ME700R11040
BG4ME500R11090
BG4ST500R1048
BG4ST700R1020

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2
5,51
1,78
0,58
0,02
4,07
0,07
2,44
0,08
1,71
0,95
0,03
15,34
7,08
9,93
4,73
23,54

BG4ST700R1023

40,64

BG4ST700R024

2,71

BG4ST700R1122

7,14

BG4ST700R1123

7,10

BG4ST700R1222

2,33

BG4ST700R1322

4,26

BG4ST700R1120

0,46

BG4ST700R1220

35,84

BG4ST700R1022

11,64

BG4ST700R1025

105,76

BG4ST900R1005

71,25

BG4ST900R006

1,09

BG4ST900R011

9,16

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

Наименование на мярка

Местоположение

водовземане при невъзможност за
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

опазване

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

FID

Код на Зона

Име на Зона

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

Площ на защитената
зона , km2

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

BG4ST900R004

33

34

35

BG0002101

BG0002076

BG0002072

Мещица

Места

Мелнишки пирамиди

SPA

SPA

SPA

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2

135,97

BG4ST900R1005

2,93

BG4ME500R107
BG4ME700R105
BG4ME100R113
BG4ME200R115
BG4ME400R112
BG4ME700R103
BG4ME500R1109
BG4ME500R1110
BG4ME500R1111
BG4ME700R1104
BG4ME700R102
BG4ME600R1106
BG4ME700R101
BG4ME700R100
BG4ME700R099
BG4ME700R098
BG4ME700R097
BG4ME700R090

57,79
18,25
33,46
0,86
2,01
8,60
0,69
0,60
15,35
0,22
10,24
11,18
5,79
3,67
1,02
0,01
0,01
34,61

BG4ST200R075

27,46

BG4ST200R076

64,04

BG4ST300R1074

22,89

BG4ST500R069

15,97

BG4ST300R073

5,61

Наименование на мярка

Местоположение

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
За площта от ВТ, попадаща в
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

15,01

34,23

204,44

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

FID

36

Код на Зона

BG0002003

Име на Зона

Кресна

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

SPA

Площ на защитената
зона , km2

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

235,33

BG4ST500R1056
BG4ST500R053
BG4ST500R054
BG4ST500R055
BG4ST500R057
BG4ST500R059
BG4ST500R060
BG4ST500R061
BG4ST500R062
BG4ST500R063
BG4ST500R064
BG4ST500R065
BG4ST500R1048

BG4ST500R1030

37

38

BG0002099

BG0002063

Кочериново

Западни Родопи

SPA

SPA

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2
16,41
1,03
0,48
2,80
99,31
17,10
25,43
10,69
2,42
3,31
3,11
0,53
52,74

BG4ST500R1043

24,12

BG4DO600R11200

81,09

BG4DO135R1118

0,53

BG4DO135R121

7,47

BG4DO600L119

22,76

BG4DO600R1120

0,98

BG4DO900R116

100,64

BG4DO900L117

56,16

BG4ME200R1114

0,42

BG4ME600R1106

90,43

BG4ME200R11140

11,54

BG4ME600R11061

5,10

BG4ME200R11141

7,30

Наименование на мярка

Местоположение

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
За площта от ВТ, попадаща в
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

0,27

24,39

1334,60

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

FID

39

40

Код на Зона

BG0002100

BG0002107

Име на Зона

Долна Козница

Бобошево

Вид на зоната за
опазване от
екологичната мрежа
Натура 2000

SPA

SPA

Площ на защитената
зона , km2

Код на водните тела, в
които попадат защитени
зони

Площ на частта от
водното тяло, върху
която попада
съответната защитена
зона, km2

BG4ST700R021

4,68

BG4ST700R027

0,05

40,03

48,44

BG4ST700R028

4,43

BG4ST700R029

30,80

BG4ST500R1030

25,33

BG4ST500R040

13,03

BG4ST500R1043

0,02

BG4ST600R1036

0,63

BG4ST700R028

9,44

Вид мярка
O - основна;
D - допълнителна

Наименование на мярка

Местоположение

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
За площта от ВТ, попадаща в
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

1.- O; 2.,3.,4. - D

1. Недопускане на нови негативни промени в
хидроморфологичните характеристики
(ВЕЦ, баластриери, хидромелиораци
За площта от ВТ, попадаща в
свързани с нови водовземания, отводнявания частта от защитената зона, с
и др.); 2. Обезпечаване на съществуващи
установени (картирани)
съоръжения, нарушаващи биокоридорните местообитания и биологични
функции на реките, с рибни проходи; 3.
видове, за които
Ограничаване на водовземането при сезонно
поддържането или
намаление на оттока с оглед осигуряване на
подобряването на
минимално допустим отток след
състоянието на водите е
водовземането; 4.Забрана за извършване на
важен фактор за тяхното
водовземане при невъзможност за
опазване
осигуряване на минимално допустим отток
след мястото на водовземане

