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Намаляване на замърсяването с N и P Прилагане на добри земеделски практики  (2000 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 000 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване количественото състояние на водите във водохранилището Поддържане на 1  язовир Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 6 000 ОБ Община Балчик Д

Запазване на добро количествено състояние на повърхностните води Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 7 200 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване на екосистемата; Опазване на редки и застрашени видове Възстановяване и поддържане на  водния режим на заливната гора в ПР "Балтата"
Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Закон за защитените

територии,  Закон за биологичното разнообразие
2015 250 000

ДБ,ОП"ОС",  Международни

проекти
БД,  РИОСВ Д

Намаляване на замърсяването с  N и P Прилагане на добри земеделски практики  (1500 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 750 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването с N и P Прилагане на добри земеделски практики  (2000 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 000 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването с N и P Прилагане на добри земеделски практики  (800 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 400 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Запазване на добро количествено състояние на повърхностните води Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 7 200 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването с N и P Прилагане на добри земеделски практики  (625 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 310 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на местообитания и биологични видове Отстраняване на част от тръстиката и създаване на открити водни площи в ЗМ "Шабленско езеро"

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 330 000
ДБ,  ОБ Международни

проекти , Фондове на ЕС

НПО ,  РИОСВ,  БД,  Община

Шабла
Д

Устойчиво управление на рибните ресурси Зарибяване и други мероприятия за подкрепа устойчивото развитие на рибните ресурси
Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 5 000 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;

- Спазване на определените квоти за улов

Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в езерото Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за биологичното разнообразие 2015 8 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Намаляване на замърсяването с N и P Прилагане на добри земеделски практики  (170 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 85 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Поддържане на добро състояние на водите с цел опазване на местообитания

и биологични видове
Отстраняване на част от тръстиката и създаване на открити водни площи в ЗМ "Дуранкулашко езеро"

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 330 000
ДБ,  ОБ Международни

проекти , Фондове на ЕС
РСРЗ Д

Устойчиво управление на рибните ресурси Зарибяване и други мероприятия за подкрепа устойчивото развитие на рибните ресурси
Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 5 000 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;

- Спазване на определените квоти за улов

Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в езерото Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за биологичното разнообразие 2015 8 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Намаляване на замърсяването с N и P Прилагане на добри земеделски практики  (1000 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Езерото се подхранва от бедни на кислород

подземни води, което е причина за лошото

биологично състояние и невъзможността за

постигане на добро състояние преди 2027 г.

(природни причини).

Дуранкулашко езеро
Постигане на добро

състояние

Част 1 - Повърхностни водни тела

Мярка
Обща

екологична цел
Отговорна институцияКод на водно тяло Описание

Срок за постигане
Тип

мярка

Източник на

финансиране
Законово основание

Срок за

изпълнение

Стойност (в

евро)
Подцел

да

да

да

да

да

BG2DO800R004

BG2DO700L018

BG2DO700L017

Поддържане на

добро състояние
да

да

П Р О Г Р А М А   О Т   М Е Р К И
за постигане на целите на Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район, 2010 - 2015 г.

Речен басейн Черноморски Добруджански реки

BG2DO800R006
р . Изворска - от извора до

вливане в р.Батова

BG2DO800R002

BG2DO800R005
р . Батова - от извора до

с.Долище

Приложение VII-2

Поддържане на

добро състояние

р.Екренска - от извора до

понирането й след с.Кранево

Шабленско езеро
Поддържане на

добро състояние

р.Батова  - след с. Долище до

с.Батово

Поддържане на

добро състояние

BG2DO800R001
р . Батова - от с.Батово до вливане

в Черно море

Поддържане на

добро състояние

Поддържане на

добро състояние
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Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на ПСОВ с.Тимарево Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 1 600 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Хитрино О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на канализация на с.Тимарево Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 200 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Хитрино О

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо общ. Хитрино
Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2011 98 000 ДБ, ОБ Община Хитрино О

Намаляване на замърсяването с N и P Прилагане на добри земеделски практики      (1285 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 640 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 2  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Хитрино Д

Намаляване на замърсяването с N и P Прилагане на добри земеделски практики      (2480 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 240 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Прилагане на добри фермерски практики за свинеферма в с. Върбяне, общ. Каспичан Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 110 000 частни средства
животновъдни ферми,

кооперации, ОДЗГ
О

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Велино" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 4  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 25 000 ОБ
Общини Каспичан,

Хитрино и Шумен
Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на ПСОВ гр . Каспичан Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 800 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Каспичан О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Доизграждане на 30 % канализация на гр . Каспичан Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 750 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Каспичан О

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Каспичан
Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2011 77 000 ДБ, ОБ Община Каспичан О

Прекратяване на замърсяването на водите с неразтворими вещества Рекултивация на Депо за отпадъчни керамични изделия с.Каспичан
Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2010 150 000 ОБ,  РБ,  ПУДООС Община Каспичан О

Намаляване на замърсяването с органични и неразтворими вещества
Контрол на спазване на условията в разрешителните за заустване на "Рока България"АД, "Крис Ойл -97" ЕООД,

"Айсис"ООД и при необходимост преразглеждане на условията
Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 500 ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването с N и P Прилагане на добри земеделски практики  (185 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 100 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Възстановяване на компрометирани диги Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 400 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 150 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участъци от дере при с. Каспичан, 500 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 60 000 ДБ, ОБ Община Каспичан Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участъци от р . Бою дере до заустване в р.Провадийска, 1000 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 120 000 ДБ, ОБ Община Никола Козлево Д

Възстановяване на нормалния хидрологичен режим; осигуряване на

нормална миграция на рибната фауна
Бракуване и премахване на бентово съоръжение Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Закон за биологичното разнообразие 2015 5 000 ОБ, ДБ Община Нови пазар Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р РРМ на ПСОВ Провадия Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 + 5 600 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Провадия О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Доизграждане на канализация на гр . Провадия Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 800 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Провадия О

Прекратяване на замърсяването на водите с неразтворими вещества Закриване и рекултивация на Депо за производствени и строителни отпадъци с.Падина
Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2015 170 000

Община Девня, "Енергийно

обследване – Варна"ООД,

външно финансиране
Община Девня, "Енергийно

обследване – Варна" ООД
О

Прекратяване на замърсяването с Р
Закриване и рекултивация на Депо за неопасни отпадъци – "Разширение на депо за фосфогипс на

"Агрополихим"АД,  гр.Девня

Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2011 320 000 "Агрополихим"АД "Агрополихим"АД О

Прекратяване на замърсяването с неразтворими вещества
Закриване и рекултивация или реконструкция на Сгурошламоотвал Падина в землището на с.Падина и

с.Тръстиково

Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2015* 13 280 000 "Солвей соди"АД "Солвей соди"АД О

Недопускане на замърсяването на водите Реконструкция и модернизация на Депо за драгажни утайки – 4В с.Разделна
Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2010 10 000 "Девня Инвест"АД "Девня Инвест"АД О

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (3500 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 750 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Недопускане на замърсяването на водите
Контрол на спазване на условията по КР на "Слънчеви лъчи Провадия"АД и при необходимост

преразглеждане на условията

Директива 2008/1/ЕО за комплексното предотвратяване и контрол върху замърсяването ,  Закон за

водите, Закон за опазване на околната среда, Наредба за условия и реда за издаване на комплексни

разрешителни

2015 500 ДБ БД Д

Недопускане на замърсяването на водите
Контрол на спазване на условията в разрешителните за заустване на ЕТ"Брют -Бою Христов", "Провадсол" АД

и при необходимост преразглеждане на условията
Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 500 ДБ БД Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Ремонт на потенциално опасен язовир  "Манастир" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Аврен О

Опазване на водните екосистеми
Осигуряване проводимостта на речното легло след язовирната стена и предпазване на речното легло срещу

изравяне на язовир"Манастир"
Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Аврен О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасни язовири "Манастир", "Аврен" и "Снежина" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 30 000 ОБ, ДБ

Общини Провадия и

Аврен, и "Напоителни

системи"ЕАД

О

Защита от вредното въздействие на водите Отвеждане на повърхностните води с цел укрепване на свлачища, гр . Провадия НПСЕА 2015 5 000 000 ОБ, ДБ Община Провадия Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 320 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Довършване на корекция,  гр .  Провадия Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2013 8 000 000 ОБ, ДБ Община Провадия Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на дере от с. Казашка река до вливане в Провадийска, 1800 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 220 000 ДБ, ОБ Община Аврен Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване и удълбочаване на участъци от дерета в район на с. Падина и с. Тръстиково , 5000 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 600 000 ДБ, ОБ Община Девня Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участъци от дерета в район на с.Черноок ,1500 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 180 000 ДБ, ОБ Община Провадия Д

1.Ефекта от изграждането на ПСОВ гр . Каспичан

ще окаже влияние върху съсстоянието на водите в

участъка след  2015 г.                                        2 .

Наличието на корекция над  80 % допълнително

затруднява самопречистващата способност на

реката ( природни причини)

Постигане на добър

потенциал

1. Част от предвидените мерки за в.т. са със срок на

изпълнение в края на плановия период и не се

очаква да се постигне ефект към 2015 г.

2 . Наличието на корекция затруднява процесите

на самопречистване  ( природни причини).

да

р.Провадийска - от гр . Каспичан

до с. Невша

I  участък:  р.Провадийска -  от

гр.Провадия до   вливане на

р.Главница;

II  участък:  р.Провадийска -  от

вливане на р.Главница до

вливане на шламоотвал Падина;

III  участък: р.Провадийска -

след вливането на шламоотвал

Падина до Белославско езеро ;

IV участък:  р . Главница  - от

извора до вливане в

р.Провадийска;

V участък: р.Манастирска - от

извора до вливане в

р.Провадийска

да

BG2PR567R011

BG2PR900R017
р . Провадийска - от извора до

преди с.Каменяк

BG2PR345R007

Речен басейн р. Провадийска

да

BG2PR900R015
р.Провадийска -  от преди

с.Каменяк до гр.Каспичан

да
Постигане на добро

състояние

Постигане на добър

потенциал

Поддържане на

добро състояние



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Снежина",  "Манастир"  и "Блъсково  1" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Подобряване на екологичното състояние на водите след водохранилището ;

Подобряване на количественото състояние на водите във водохранилището ;

Намаляване на последиците от засушаването

Възстановяване първоначалния обем на язовир  "Аврен 1" ("Паничката") и използването му като капан за

биогени
Директива 2000/60/ЕС 2013 400 000 ОБ Община Аврен Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасни язовири "Лозево" и "Белокопитово" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 20 000 ОБ Община Шумен О

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Лозево" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Прилагане на добри земеделски практики  (2000 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 000 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Намаляване на замърсяването с N и P Прилагане на добри земеделски практики  (730 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 365 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Прилагане на добри фермерски практики за кравеферми в с. Царев брод и в с. Мадара, общ. Шумен Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 330 000 частни средства
животновъдни ферми,

кооперации, ОДЗГ
О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Прилагане на добри фермерски практики за свинеферма в с. Царев брод , общ. Шумен Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 150 000 частни средства
животновъдни ферми,

кооперации, ОДЗГ
О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасен язовир  "Кюлевча" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Каспичан О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 80 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участък от р . Мадарска в район с. Мадара, 500 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 60 000 ДБ, ОБ Община Шумен Д

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Кюлевча" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Памукчии
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 1 300 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Нови пазар О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на с. Памукчии Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 3 150 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Нови пазар О

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (700 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 350 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасен язовир    "Нови пазар  1" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участъци от р . Крива река, район с. Крива река, 500 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 60 000 ДБ, ОБ Община Нови Пазар Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участъци от р . Крива река, район гр . Нови Пазар , 2000 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 240 000 ДБ, ОБ Община Нови Пазар Д

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Нови пазар  1" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участъци от дере, с. Памукчии, 2000 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 240 000 ДБ, ОБ Община Нови Пазар Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (680 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 340 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Белослав
Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2013 217 000 ДБ, ОБ Община Белослав О

Опазване на водните екосистеми Изхвърляне на драгажни маси в определения район за Пристанище-логистичен център Варна Директива 2008/56/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2015 500 000 частни инвестиции  "Т.Б. Консулт" ЕООД Д

Ограничаване на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Осигуряване на оборудване за ликвидиране на малки локални замърсявания в акваторията (скимър , бонови

заграждения и др .) за Пристанище-логистичен център Варна
Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2015 40 000 частни инвестиции  "Т.Б. Консулт" ЕООД Д

Ограничаване на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Определяне акваторията на пристанището , извършване на мониторинг за качеството на водите в акваторията.

Изготвяне на инструкция с мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товаро-разтоварни дейности

за Пристанище-логистичен център Варна

Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 5 000  частни инвестиции, ДБ  "Т.Б. Консулт" ЕООД Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска от щети за околната среда Почистване на дерета в района на гр . Белослав, 1300 м. Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 160 000 ДБ, ОБ Община Белослав Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивни видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове
Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD), Закон за водите, Закон за биологичното

разнообразие
2015 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P РРМ на ПСОВ Варна - III стъпало Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2011 17 300 000 ИСПА Община Варна О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Доизграждане на канализация на гр . Варна Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 8 200 000 ИСПА ,  ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Варна О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Доизграждане на 10 % канализация на кв. Аспарухово , гр . Варна Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 2 500 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Варна О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на тласкател от ПСОВ Аспарухово към ПСОВ Варна Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 8 200 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Варна О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Доизграждане на 10 % канализация на гр . Аксаково за включване към ПСОВ Варна Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 800 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Аксаково О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на канализация на с. Каменар за включване към ПСОВ Варна Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 4 800 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Варна О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Доизграждане на 70 % канализация на с. Игнатиево за включване към ПСОВ Варна Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 6 700 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Аксаково О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Доизграждане на 30 % канализация на с. Тополи за включване към ПСОВ Варна Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 200 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Варна О

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Варна
Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2013 1 358 000 ДБ, ОБ Община Варна О

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на Депо за отпадъци на "Терем КРЗ Флотски арсенал Варна" ЕООД, с.Константиново
Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2015 90 000 РБ, ОБ, ОП

"Терем КРЗ Флотски арсенал

Варна" ЕООД
О

BG2PR800R018
р.Мадара - от извора до кв. Макак,

гр.Шумен

Постигане на добро

състояние
да

да

да

да

да

Поддържане на

добро състояние

Постигане на добър

потенциал

Постигане на добро

състояние

I участък: Канал , свързващ

Белославско езеро с Варненско

езеро ;                                       II

участък: Харамийско дере

р.Крива - от  след с.Лиси връх до

гр.Нови Пазар

да

Постигане на добър

потенциал

р.Крива - от  извора до след

с.Лиси връх

BG2PR100L002

BG2PR800R016

BG2PR345R007

р.Мадара - от  кв. Макак,

гр.Шумен до вливане в

р.Провадийска

1. Районът е урбанизиран .                          2 .

Природните условия не позволяват подобряване

на състоянието преди 2027 г.  поради

натрупването на големи количества биогени и

специфични химични вещества в седимента и

неизучената им динамика. Дори замърсяването да

бъде сведено до минимум, мерките е възможно да

не дадат необходимия ефект в рамките на

определения срок.                                       3 .

Ограничаването на дейностите, влияещи пряко

върху факторите на средата е неприемливо от

гледна точка на социалния ефекt (морски

трансопорт, пристанищна дейност,

удълбочаване).

1 . Значително замърсяване с N  и Р от земеделието .

2 . Наличие на населени места под  2000 е.ж. без

канализация и ПСОВ за които няма да бъдат

изградени ПСОВ преди 2015 г.

3 .Пускането в експлоатация на ПСОВ и ГК за

населено място  над  2000 е.ж. през 2014 г.няма да

окаже ефект върху състоянието на водите преди

края на плановия период . Всичко това създава

предпоставки за непостигане на доброто

състояние  на водите до  2015 г.  (природни

причини)

1. Районът е силно урбанизиран .                   2 .

Заустването на ПСОВ на населено място над  100

000 е.ж.  и топлинното натоварване на водите от

ТЕЦ-Варна са причина за високата степен на

еутрофикация.                                                          3 .

Природните условия не позволяват подобряване

на състоянието преди 2027 г.  поради

натрупването на големи количества биогени и

специфични химични вещества в седимента и

неизучената им динамика. Дори замърсяването да

бъде сведено до минимум, мерките е възможно да

не дадат необходимия ефект в рамките на

определения срок.                              4 .

Ограничаването на дейностите, влияещи пряко

върху факторите на средата е неприемливо от

гледна точка на социалния ефект ( морски

трансопорт, пристанищна дейност,

удълбочаване, ХТС).

Варненско езеро-западна и

източна част

BG2PR600R013

BG2PR100L001

BG2PR600R014

Поддържане на

добър потенциал



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация или реконструкция на Сгуроотвал на "ТЕЦ Варна"  ЕАД,  с.  Езерово
Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2015 12 900 000 "ТЕЦ Варна" ЕАД "ТЕЦ Варна"ЕАД О

Опазване на водните екосистеми
Запълване на задкейовите пространства с драгажни маси . Изхвърляне на  останалите количества в определения

район в Черно море за контейнерен терминал пристанище Варна
Директива 2008/56/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 750 000 Заем от JBIC

ДП  "Пристанищна

инфраструктура"
Д

Опазване на водните екосистеми
Запълване на задкейовите пространства с драгажни маси . Изхвърляне на  останалите количества в определения

район за разширение на пристанище Леспорт
Директива 2008/56/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2015 500 000 частни инвестиции "Пристанище Леспорт"АД Д

Ограничаване на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Осигуряване на оборудване за ликвидиране на локални замърсявания в акваторията (скимър , бонови

заграждения и др .) за контейнерен терминал пристанище Варна
Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 40 000 Заем от JBIC

ДП  "Пристанищна

инфраструктура"
Д

Ограничаване на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Осигуряване на оборудване за ликвидиране на малки локални замърсявания в акваторията (скимър   и др .) за

разширение на пристанище Леспорт
Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2015 24 000 частни инвестиции  "Пристанище Леспорт"АД Д

Ограничаване на замърсяването с органични вещества, N и Р
Изграждане на ПС и система за отвеждане на битово-фекални води към ПСОВ Варна за контейнерен терминал

пристанище Варна
Директива 2000/60/ЕС,  Директива 91/271 ЕЕС,  Закон за водите 2011 790 000 Заем от JBIC

ДП  "Пристанищна

инфраструктура"
О

Ограничаване на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Определяне акваторията на пристанището . Изготвяне на план и извършване на мониторинг за качеството на

водите в акваторията. Изготвяне на инструкция с мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товаро -

разтоварни дейности за контейнирен терминал пристанище Варна

Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 5 000  Заем от JBIC
ДП  "Пристанищна

инфраструктура"
Д

Ограничаване на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Определяне акваторията на пристанището . Изготвяне на план и извършване на мониторинг за качеството на

водите в акваторията. Изготвяне на инструкция с мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товаро -

разтоварни дейности за  разширение на пристанище Леспорт.

Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 5 000 частни инвестиции, ДБ  "Пристанище Леспорт"АД Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (725 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 360 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества,  N и Р Прилагане на добри фермерски практики за свинеферми в с. Игнатиево , общ. Аксаково Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 80 000 частни средства
животновъдни ферми,

кооперации, ОДЗГ
О

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивни видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в езерото Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за биологичното разнообразие 2015 8 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

BG2PR100L003 Белославско езеро
Постигане на добър

потенциал

Предотвратяване на изпускането на вредни и опасни вещества във водните

обекти
да

1. Районът е урбанизиран .                               2 .

Природните условия не позволяват подобряване

на състоянието преди 2027 г.  поради

натрупването на големи количества биогени и

специфични химични вещества в седимента и

неизучената им динамика. Дори замърсяването да

бъде сведено до минимум, мерките е възможно да

не дадат необходимия ефект в рамките на

определения срок.                              3 .

Ограничаването на дейностите, влияещи пряко

върху факторите на средата е неприемливо от

гледна точка на социалния ефект (морски

трансопорт, пристанищна дейност,

удълбочаване).

Изграждане на ПСОВ за производствени отпадъчни води на "Агрополихим"АД, гр.Девня

Директива 2008/1/ЕО за комплексното предотвратяване и контрол върху замърсяването ,  Закон за

водите, Закон за опазване на околната среда, Наредба за условия и реда за издаване на комплексни

разрешителни

2011 11 500 000 "Агрополихим"АД "Агрополихим"АД О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ за битово-фекални води на Военноморска база - Варна Директива 2000/60/ЕС,  Директива 91/271 ЕЕС,  Закон за водите 2015 800 000 ДБ МО О

Ограничаване на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Осигуряване на оборудване за ликвидиране на локални замърсявания в акваторията (скимър , бонови

заграждения и др .) за Военноморска база - Варна
Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 40 000 ДБ МО Д

Ограничаване на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Определяне акваторията на пристанището , извършване на мониторинг за качеството на водите в акваторията.

Изготвяне на инструкция с мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товаро-разтоварни дейности

за Военноморска база - Варна

Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 5 000 ДБ МО Д

BG2PR900L020
Канал  2 между Варненско езеро

и Черно море

Постигане на добър

потенциал
Опазване на водните екосистеми да

1. Районът е силно урбанизиран. Няма

съществени дейности, оказващи директно влияние

върху състоянието на водите,  но определяща е

връзката със системата Варнрнско  - Белославско

езера - Варненски залив (много лошо състояние).

неизучената им динамика. 2 . Ограничаването на

дейности като морски трансопорт, пристанищна

дейност, удълбочаване  е неприемливо от гледна

точка на социалния ефект.

Контрол по изпълнение условията на разрешителното на "ПЧМВ"АД Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 100 ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1130 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 560 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 150 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1130 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 560 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването органични вещества, N и Р Доизграждане на 70 % канализация на с. Ветрино Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 400 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Ветрино О

Намаляване на замърсяването органични вещества, N и Р РРМ на ПСОВ Ветрино Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 1 300 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Ветрино О

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Ветрино
 Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2012 490 000 ДБ, ОБ Община Ветрино О

Намаляване на замърсяването с N и P Прилагане на добри земеделски практики  (900 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 450 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

да
Постигане на добро

състояние

да

да

BG2PR500R008

BG2PR500R004
р . Язтепенска - от извора до

вливане в р.Провадийска

Поддържане на

добър потенциал

Постигане на добър

потенциал

да

Варненско езеро-западна и

източна част

Постигане на добро

състояние

BG2PR100L001

BG2PR500R006

1. Районът е  силно урбанизиран .                               2 .

Определяща за лошото състояние е връзката със

системата Варнрнско  - Белославско езера -

Варненски залив (много лошо състояние).

3 . Ограничаването на дейностите, влияещи пряко

върху факторите на средата е неприемливо от

гледна точка на социалния ефект                  ( морски

трансопорт, пристанищна дейност,

удълбочаване).

р.Провадийска - от с. Невша до

преди гр .  Провадия;

BG2PR900L019
Канал  1 между Варненско езеро

и Черно море

р.Златина - от  2 ,6 км. след с.

Белоградец до вливане в р .

Провадийска



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Намаляване на замърсяването органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ Нови пазар Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 + 5 500 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Нови Пазар О

Намаляване на замърсяването органични вещества, N и Р Доизграждане на 20 % канализация на гр . Нови пазар Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 + 2 900 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Нови Пазар О

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Нови Пазар
 Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2011 480 000 ДБ, ОБ Община Нови пазар О

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (280 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 140 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Недопускане замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Контрол по спазването на условията в разрешителното за заустване на "Галисман"АД Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 500 ДБ БД Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда

Ремонт на язовирната стена и съоръженията до подобряване на състоянието на потенциално опасен язовир

"Енево"
Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 30 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "  Нови пазар  2" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасни язовири "Нови пазар  2" и "Енево" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 20 000 ДБ  "Напоителни системи"ЕАД О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 30 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на замърсяването органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Белоградец Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 1 500 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Ветрино О

Намаляване на замърсяването органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на с. Белоградец Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 3 600 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Ветрино О

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (2035 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 010 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1380 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 690 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасен язовир   "Черковна" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Провадия О

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Черковна" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 150 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на замърсяването органични вещества, N и Р Доизграждане на 60 % канализация на гр . Суворово за включване към ПСОВ Девня Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 7 000 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Суворово О

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Суворово
Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2012 378 000 ДБ, ОБ Община Суворово О

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (290 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 150 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването органични вещества, N и Р Доизграждане на 10 % канализация на гр . Девня Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 900 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Девня О

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на шламоотвал за карбонатен шлам, гр . Девня, Промишлена зона
Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2012 70 000 "Полимери"АД "Полимери"АД О

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (250 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 125 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участъци от р . Девненска, район с. Кипра, 3500 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 420 000 ДБ, ОБ Община Девня Д

Подобряване състоянието на водите Проучване и оценка на причините за лошото състояние на водите Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 8 000 ДБ,  проекти БД, научни институти Д

Недопускане замърсяването на водите с приоритетни и специфични вещества
Контрол по изпълнението на условията в КР на ТЕЦ  "Девен"АД, "Полимери"АД, "Солвей соди"АД, "Девня

цимент"АД и при необходимост преразглеждане на условията

Директива 2008/1/ЕО за комплексното предотвратяване и контрол върху замърсяването ,  Закон за

водите, Закон за опазване на околната среда, Наредба за условия и реда за издаване на комплексни

разрешителни

2015 500 ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества
Контрол по спазване на условията в разрешително за заустване на "Девненски захарен завод"ЕООД и при

необходимост преразглеждане на условията
Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 100 ДБ БД Д

Опазване количественото състояние на водите във водохранилището Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея - яз. "Тръстиково". Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 600 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Черковна" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Ябланово
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 2 100 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Котел О

Намаляване на замърсяването органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на с. Ябланово Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 7 000 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Котел О

Намаляване на замърсяването органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Тича Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 160 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Котел О

Намаляване на замърсяването органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на с. Тича Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 800 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Котел О

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Котел
 Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2011 392 000 ДБ, ОБ Община Котел О

Осигуряване на нормална миграция на рибната фауна; Възстановяване на

нормалния хидрологичен режим
Бракуване и премахване на бентово съоръжение

Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Директива 92/43/ЕС за местообитанията,Закон за водите,

Закон за биологичното разнообразие
2015 5 000 ОБ, ДБ Община Омуртаг Д

Опазване количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 2  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 66 000  ОБ,  ДБ
Община Върбица и

"Напоителни системи"ЕАД
Д

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Красносеци" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Тича" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 230 000 ДБ

ДГС "Върбица" и    ДЛС

"Велики Преслав"
Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Тича" (169 дка/год) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 430 000 ДБ

ДГС "Върбица" и    ДЛС

"Велики Преслав"
Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (4500 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 2 240 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Постигане на добър

потенциал
да

Поддържане на

добро състояние

р . Девненска - от извора до

с.Чернево

р.Крива - от  Нови Пазар до

вливане в р.Провадийска

р.Аннадере - от  извора до

вливане в р.Главница

Постигане на добро

състояние

Постигане на добър

потенциал

I участък: р . Девненска - след

с.Чернево до вливането в

р.Провадийска;                   II

участък - р . Девненска - устие

BG2PR400R009

BG2PR200R004

BG2PR500R010

BG2PR210R005

BG2PR600R012

да

Във в.т. над разглежданото  има:

1 .Значително замърсяване с  N и Р от земеделието

и населени места под  2000  е.ж. за които  е малко

вероятно изграждането на ПСОВ до  2015 г.

2 .Въвеждането в експлоатация на ПСОВ за

населено място  над  2000 е.ж.до  2014 г. не би

могло да окаже ефект върху състоянието на водите.

За водното тяло над разглежданото е определено ,

че доброто състояние ще бъде постигнато през

2021 г.                              3 . Във в.т. има констатирано

значително замърсяване с органични вещества от

консервна промишленост.

4 . Този участък е коригиран и това допълнително

затруднява процесите на самопречистване. Това е

предпоставка за отлагане постигането на добрия

потенциал   на водите и в разглежданото  в.т.до

2021 г. (природни причини)

Значителното замърсяване от химическа

промишленост оказва силно влияние върху

биологичното състояние.Необходим е по-дълъг

период за проучване и оценка на причините за

лошото състояние на водите, набелязване на

подходящи мерки за редуциране на

замърсяването и възможност за възстановяване на

екосистемите

да

яз.  Тръстиково

р.Златина - от  извора до  2 ,6 км.

след с. Белоградец

Постигане на добро

състояние

Поддържане на

добър потенциал

да

да

да

Речен басейн р. Камчия

BG2PR300L021

I участък: р . Голяма Камчия - от

извор до след с. Тича; II участък:

р . Камчия - след с. Тича до яз.

"Тича"

Постигане на добро

състояние
даBG2KA900R037
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Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Реконструкция на помпена станция 1300 за гр.Шумен Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2012 17 000 000 ДБ, "ВиК" ООД - Шумен
Община Шумен , "ВиК" ООД

- Шумен
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Ремонт на водопроводната мрежа в общ.Шумен*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 5 700 000 ДБ, "ВиК" ООД - Шумен
Община Шумен , "ВиК" ООД

- Шумен
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Реконструкция (суха)  на кам.водоем 7000мз за гр.В.Преслав*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2012 1 700 000 ДБ, "ВиК" ООД - Шумен
Община Велики Преслав

"ВиК" ООД - Шумен
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Велики Преслав*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 11 300 000 ДБ, "ВиК" ООД - Шумен
Община Велики Преслав

"ВиК" ООД - Шумен
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в гр.Велики Преслав*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 16 750 000 ДБ, "ВиК" ООД - Шумен
Община Велики Преслав

"ВиК" ООД - Шумен
Д

Недопускане замърсяването на водите, предназначени за ПБВ с органични

вещества, N и Р
Изграждане на ПСОВ с. Ловец в пояс II на СОЗ на язовир Тича

Директива 80/778 ЕC за питейните води,  изменена от Директива 98/83/EC,

Наредба № 3 за СОЗ
2014 640 000 ПРСР, ДБ, ОБ Община Върбица О

Недопускане замърсяването на водите, предназначени за ПБВ с органични

вещества, N и Р
Изграждане на ПСОВ с. Кьолмен в пояс II на СОЗ на язовир Тича

Директива 80/778 ЕC за питейните води,  изменена от Директива 98/83/EC,

Наредба № 3 за СОЗ
2014 130 000 ПРСР, ДБ, ОБ Община Върбица О

Недопускане замърсяването на водите, предназначени за ПБВ с органични

вещества, N и Р
Изграждане на канализация на с. Ловец в пояс II на СОЗ на язовир Тича

Директива 80/778 ЕC за питейните води,  изменена от Директива 98/83/EC,

Наредба № 3 за СОЗ
2014 1 100 000 ПРСР, ДБ Община Върбица О

Недопускане замърсяването на водите, предназначени за ПБВ с органични

вещества, N и Р
Изграждане на канализация на с. Кьолмен в пояс II на СОЗ на язовир Тича

Директива 80/778 ЕC за питейните води,  изменена от Директива 98/83/EC,

Наредба № 3 за СОЗ
2014 250 000 ПРСР, ДБ Община Върбица О

Недопускане замърсяването на водите, предназначени за ПБВ Изграждане на СОЗ на язовир Тича
Директива 80/778 ЕC за питейните води,  изменена от Директива 98/83/EC,

Наредба № 3 за СОЗ
2013 1 120 000 ДБ,                                 ВиК-Шумен ВиК-Шумен О

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Върбица
 Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2011 119 000 ДБ, ОБ Община Върбица О

Недопускане замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Прилагане на добри фермерски практики за овцеферма в с. Нова Бяла река, общ. Върбица Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 14 000 частни средства
животновъдни ферми,

кооперации, ОДЗГ
О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир Тича" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 2 200 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Устойчиво управление на рибните ресурси Зарибяване и други мероприятия за подкрепа устойчивото развитие на рибните ресурси
Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 5 000 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;

Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в язовира Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за биологичното разнообразие 2015 8 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела
Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за биологичното разнообразие 2014 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Тича"  и "Маломир" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 5  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 30 000 ОБ
Общини Върбица и

Омуртаг
Д

Запазване на доброто количествено състояние на повърхностните води  Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 7 200 ПУДООС,  ДБ БД Д

Осигуряване на нормална миграция на рибната фауна Изграждане на рибен проход Директива 92/43/ЕС за местообитанията;  Закон за биологичното разнообразие 2015 3 700 частни инвестиции, ДБ собственика на бента Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Тича" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 235 000 ДБ

ДГС "Върбица" и    ДЛС

"Велики Преслав"
Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Тича" (169 дка/год) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 430 000 ДБ

ДГС "Върбица" и    ДЛС

"Велики Преслав"
Д

Запазване на доброто количествено състояние на повърхностните води Постоянен контрол на разрешеното водовземане за ВЕЦ  "Тича" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 7 200 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на ПСОВ Велики Преслав Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 900 000 ДБ Община Велики Преслав О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на 10 % канализация на гр . Велики Преслав Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 1 000 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Велики Преслав О

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (300 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 150 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Недопускане замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Прилагане на добри фермерски практики за кравеферма в гр . Велики Преслав Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 60 000 частни средства
животновъдни ферми,

кооперации, ОДЗГ
О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Ремонт на потенциално опасен язовир  "Драгоево" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 частни инвестиции Собственика на язовира О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасни язовири "Драгоево" и "Дервиша" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 20 000 ОБ и частни инвестиции

Община Велики Преслав и

собственик на язовир
О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Възстановяване на компрометирани диги Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 800 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участък от р . Врана от заустване на р . Камчия до начало на корекция, 3500 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 420 000 ДБ, ОБ Община Велики Преслав Д

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Драгоево  2"  и "Дервиша" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване количественото състояние на водите във водохранилището  Поддържане на 1  язовир Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 6 000 ОБ Община Велики Преслав Д

Запазване на доброто количествено състояние на повърхностните води Контрол на екологичния отток след водохващания за ВЕЦ  "Тича" на р . Камчия и р . Драгоевска. Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 200 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на ПСОВ Шумен Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 9 500 000 ИСПА Община Шумен О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ Търговище Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 6 400 000 ИСПА Община Търговище О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на 20 % канализация на гр . Търговище Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 4 300 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Търговище О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на 20 % канализация на гр . Дългопол Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 600 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Дългопол О

да
Постигане на добро

състояние

 яз. "Тича"

р . Камчия - след яз. "Тича" до

преди гр . В. Преслав

р . Камчия - преди гр . В. Преслав

до с. Миланово
BG2KA900R019

BG2KA900L021

BG2KA900R020
Поддържане на

добро състояние

Поддържане на

добър потенциал
да

I участък: р . Камчия - от с.

Миланово до вливане на р .

Врана;

II участък: р . Камчия - от вливане

на р . Врана до вливане на р . Луда

Камчия;       III участък:  - р . Врана

от гр . Търговище до вливане в р .

Камчия;

IV участък:  -  р .  Поройна от

извор до вливане в р . Камчия

да

BG2KA578R003



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на подходящо пречистване за отпадъчните води на с. Троица Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 160 000 ПРСР, ДБ, ОБ Община Велики Преслав О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на подходящо пречистване за отпадъчните води на с. Осмар Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 160 000 ПРСР, ДБ, ОБ Община Велики Преслав О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на подходящо пречистване за отпадъчните води на с. Хан Крум Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 160 000 ПРСР, ДБ, ОБ Община Велики Преслав О

Недопускане замърсяването на водите с органични вещества Контрол върху спазване условията от разрешителното за заустване на ЕТ"Н.Неделчев" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 100 ДБ БД Д

Недопускане замърсяването на водите Контрол върху спазване условията в КР на "Енерсис"АД и при необходимост преразглеждане на условията

Директива 2008/1/ЕО за комплексното предотвратяване и контрол върху замърсяването ,  Закон за

водите, Закон за опазване на околната среда, Наредба за условия и реда за издаване на комплексни

разрешителни

2015 100 ДБ БД Д

Прекратяване замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо с.Хан Крум и гр.Велики Преслав
 Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2011 385 000 ДБ, ОБ Община Велики Преслав О

Намаляване на замърсяването на водите с  N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1015 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 510 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р
Прилагане на добри фермерски практики за свинеферми в с. Радко Димитриево , общ. Шумен, и в с. Алваново ,

общ.  Търговище
Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 630 000 частни средства

животновъдни ферми,

кооперации, ОДЗГ
О

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Ремонт на потенциално опасен язовир  "Янково" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ и частни инвестиции
Община Смядово и СН

"Руец"
О

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддържане на потенциално опасни язовири "Янково", "Дибич" и "Салманово" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 30 000 ОБ Община Шумен и Смядово О

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Възстановяване на компрометирани диги Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 1 500 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 700 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Почистване на участък от р .  Поройна в район гр  .Шумен,  1000 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 60 000 ДБ, ОБ Община Шумен Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Почистване на участък от р . Врана в район с. Кочово , 1000 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 120 000 ДБ, ОБ Община Велики Преслав Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Почистване на участък от р . Камчия в район между с. Мараш и с. Хан Крум, 4000 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 500 000 ДБ, ОБ Община Велики Преслав Д

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Имренчево"  и "Шумен" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 5  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 30 000  ОБ, частни инвестиции

Общини Шумен, Велики

Преслав, Търговище,

Дългопол и собственик на

язовир

Д

Подобряване на екологичното състояние на водите след водохранилището ;

Подобряване на количественото състояние на водите във водохранилището ;

Намаляване на последиците от засушаването

Възстановяване първоначалния обем на язовир  "Соара" и използването му като капан за биогени Директива 2000/60/ЕС 2013 600 000 ОБ Община Шумен Д

Запазване на доброто количествено състояние на повърхностните води Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 36 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Тича" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 235 000 ДБ

ДГС "Върбица" и    ДЛС

"Велики Преслав"
Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Тича" (169 дка/год) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 430 000 ДБ

ДГС "Върбица" и    ДЛС

"Велики Преслав"
Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ гр . Върбица
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 2 800 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Върбица О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на гр . Върбица Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 8 900 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Върбица О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Ремонт на потенциално опасен язовир  "Станянци" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 частни инвестиции Собственика на язовира О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасен язовир   "Станянци" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 частни инвестиции Собственика на язовира О

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 3  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 20 000 ОБ
Община Върбица и

Омуртаг
Д

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Станянци" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Тича" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 235 000 ДБ

ДГС "Върбица" и    ДЛС

"Велики Преслав"
Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Тича" (169 дка/год) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 430 000 ДБ

ДГС "Върбица" и    ДЛС

"Велики Преслав"
Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (490 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 250 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасен язовир   "Вардун" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Търговище О

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Вардун 1" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Тича" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 235 000 ДБ

ДГС "Върбица" и    ДЛС

"Велики Преслав"
Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Тича" (169 дка/год) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 430 000 ДБ

ДГС "Върбица" и    ДЛС

"Велики Преслав"
Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир  "Черковна - Дъбрава". Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 60 000 частни инвестиции
СН  "Герлово"  гр .

Търговище
О

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Черковна -  Дъбрава" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Запазване на добро количествено състояние на повърхностните води  Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 7 200 ПУДООС,  ДБ БД Д

даBG2KA900L036

BG2KA900R039

BG2KA900R035

BG2KA900R038

1.В района има замърсяване от много на брой

населени места без ПСОВ и канализация под  2000

е.ж., което няма да бъде отстранено преди  2015 г.

(финансови причини - несъразмерни разходи ).

2 . Констатираните замърсявания от различни

видове промишленост, наличието на смесена

канализация без подходящо пречистване и

активното земеделие в района, както и корекцията

на участъка, затрудняваща процесите на

самопречистване, обуславят невъзможността за

постигане на добър потенциал преди 2021 г.

Постигане на добър

потенциал

да

да

Поддържане на

добър потенциал

I участък: р . Камчия - от с.

Миланово до вливане на р .

Врана;

II участък: р . Камчия - от вливане

на р . Врана до вливане на р . Луда

Камчия;       III участък:  - р . Врана

от гр . Търговище до вливане в р .

Камчия;

IV участък:  -  р .  Поройна от

извор до вливане в р . Камчия

да

да

Постигане на добро

състояние

Поддържане на

много добро

състояние

яз. "Черковна"

Поддържане на

добро състояние

р .  Драгановска от извор до

вливане в яз. "Тича"

BG2KA578R003

р . Черна от извор до вливане в р .

Камчия

р . Герила от извор до вливане в

яз. "Тича"



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р РРМ на ПСОВ Камчия
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2010 + 2 800 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Аврен О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ Долни Чифлик
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2010 + 2 800 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Долни Чифлик О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Дъбравино
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 1 500 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Аврен О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с.  Старо Оряхово
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 2 100 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Долни Чифлик О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Гроздьово
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 1 800 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Долни Чифлик О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Пчелник Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 160 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Долни Чифлик О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на  канализация на КК "Камчия" Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 + 600 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Аврен О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на 40 % канализация на гр . Долни Чифлик Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 2 900 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Долни Чифлик О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на с. Дъбравино Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 3 500 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Аврен О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на с. Старо Оряхово Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 6 600 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Долни Чифлик О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на 70 % канализация на с. Гроздьово Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 4 200 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Долни Чифлик О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на с. Пчелник Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 4 200 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Долни Чифлик О

Прекратяване замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Долни Чифлик
Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2012 406 000 ДБ, ОБ Община Долни Чифлик О

Опазване на водните екосистеми; Възстановяване на нормалния

хидрологичен режим
Контрол и ограничаване добива на инертни материали от речното корито Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 4 000 ДБ БД Д

Възстановяване на крайречната зона до естествено  (ненарушено ) състояние Провеждане на дейности,ограничаващи ерозията в речните тераси вследствие на добив на инертни материали Директива 2007/60/ЕО за наводненията, Закон за водите 2015 1 000 частни инвестиции "Стройком 1"ООД Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (2060 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 030 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Ремонт на потенциално опасен язовир  "Пчелник" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 частни инвестиции Собственика на язовира О

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддържане на потенциално опасни язовири "Пчелник" и "Долен Чифлик" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 20 000 частни инвестиции Собственика на язовира О

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Изпълнение на възстановително-поддържащи мероприятия (надграждане на диги) Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2011 600 000 ДБ, ОП , частни инвестиции

Община, Областна управа,

собственици на

туристическа база

Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 700 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Почистване на участък от дере в район с.  Старо Оряхово ,  500 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 60 000 ДБ, ОБ Община Долни Чифлик Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Почистване на участък от дере в район с. Кривини, 400 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 50 000 ДБ, ОБ Община Долни Чифлик Д

Опазване количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 3  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 18 000  ОБ, частни инвестиции
Общини Долен Чифлик и

Аврен
Д

Опазване на водните екосистеми; подобряване на екологичното състояние на

водите след съоръженията

Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Пчелник",  "Горен чифлик"  и "Долен

чифлик 2"
Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Бяла река
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 1 500 000 ОП"ОС," ДБ,  ОБ Община Върбица О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на с. Бяла река Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 900 000 ОП"ОС," ДБ,  ОБ Община Върбица О

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Тича" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 235 000 ДБ

ДГС "Върбица" и    ДЛС

"Велики Преслав"
Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Тича" (169 дка/год) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 430 000 ДБ

ДГС "Върбица" и    ДЛС

"Велики Преслав"
Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1150 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 580 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасен язовир  - "Лиляк" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Търговище О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Възстановяване на компрометирани диги Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 400 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участък от р . Врана, местност "Първи долап", район Търговище, 4000 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 480 000 ДБ, ОБ Община Търговище Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участък от р . Врана, преди гр . Търговище, 500 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 60 000 ДБ, ОБ Община Търговище Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участък от р . Сива до с. Лиляк, 500 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 60 000 ДБ, ОБ Община Търговище Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Лиляк" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Осигуряване на нормална миграция на рибната фауна Изграждане на 2  бр .  рибни проходи Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за биологичното разнообразие 2015 7 300 частни инвестиции, ДБ собственика на бента Д

Недопускане замърсяването на водите с органични вещества
Контрол на спазването на условията в издадените разрешителни за заустване на "Месни продукти"ООД и

"ПИП Трейд"ООД и при необходимост преразглеждане на условията
Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 500 ДБ БД Д

Недопускане замърсяването на водите със специфични вещества.
Контрол на спазването на условията в КР на "Тракия глас България"ЕАД и при необходимост преразглеждане

на условията
Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 2015 100 ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (260 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 130 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир  "Поляница". Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 240 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Почистване на р . Врана при водохващане за яз. Поляница, 500 м. Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 60 000 ДБ, ОБ Община Търговище Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Поляница" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Запазване на добро количествено състояние на повърхностните води Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 7 200 ПУДООС,  ДБ БД Д

да

р . Камчия - слад вливането на р .

Луда Камчия до вливане в Черно

море

да

да

даBG2KA800L032

BG2KA900R022

яз. "Поляница"

р . Елешница от извор до

вливане в яз. "Тича"

BG2KA800R031

BG2KA130R002

В района има замърсяване от населени места без

ПСОВ и канализация под  2000 е.ж., което няма да

бъде отстранено преди 2015 г.  (финансови

причини - несъразмерни разходи )

Постигане на добър

потенциал

Постигане на добро

състояние

I участък: р . Врана от извор до

гр .  Търговище;

II участък: р . Давидовска от

извор до вливане в р . Врана

Постигане на добър

потенциал

Постигане на добро

състояние



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1225 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 610 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Миладиновци"  и "Сейдол  1" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на 40 % канализация на гр . Лозница Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 700 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Лозница О

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Лозница
Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2011 55 000 ДБ, ОБ Община Лозница О

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (580 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 290 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир  "Съединение" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 200 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Устойчиво управление на рибните ресурси Зарибяване и други мероприятия за подкрепа устойчивото развитие на рибните ресурси
Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 5 000 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Опазване на редки и застрашени видове; Устойчиво управление на рибните

ресурси

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов

Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 2  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 120 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири  "Съединение" и "Каменна чешма" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Запазване на добро количествено състояние на повърхностните води Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 14 400 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1280 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 640 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (300 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 150 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Ремонт на потенциално опасен язовир  "Развигорово" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Хитрино О

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддържане на потенциално опасен язовир   "Развигорово" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Хитрино О

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Развигорово" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда
Осигуряване проводимостта на речното легло след язовирната стена и предпазване на речното легло срещу

изравяне на язовир  "Развигорово"
Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Хитрино О

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 30 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Почистване на участък от р .  Пакоша до язовир  "Развигорово",  500 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 60 000 ДБ, ОБ Община Хитрино Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1270 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 630 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир  "Фисек" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 300 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Фисек" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Запазване на добро количествено състояние на повърхностните води Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 14 400 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (2200 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 090 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 30 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1450 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 720 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Възстановяване на компрометирани диги Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 500 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 5 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 4  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 25 000  ОБ, частни инвестиции

Общини Шумен, Велики

Преслав, Търговище,

Дългопол и собственик на

язовир

Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Ремонт на потенциално опасен язовир  "Руец 1" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ и частни инвестиции
Община Смядово и СН

"Руец"
О

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддържане на потенциално опасни язовири "Руец 1" и  "Овчарово" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 20 000 ОБ Община Шумен и Смядово О

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Овчарово"  и "Кралево" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1470 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 730 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Прилагане на добри фермерски практики за свинеферма в гр . Шумен Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 60 000 частни средства
животновъдни ферми,

кооперации, ОДЗГ
О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р
Контрол по спазване условията в КР на "ХЦС"АД, "ПХЖ "Брадърс комерс" АД и "Аломет"АД и при

необходимост преразглеждане на условията

Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването ,  Закон за водите,

Закон за опазване на околната среда, Наредба за условия и реда за издаване на комплексни

разрешителни

2015 100 ДБ БД Д

да

да

да

Поддържане на

добър потенциал

Постигане на добро

състояние

да

Постигане на добро

състояние

Поддържане на

добър потенциал

да
Постигане на добро

състояние

 яз. "Фисек"

р .  Керизбунар от извор до

язовир  "Съединение"

р . Чираджи (Пакоша) от извор

до яз. Фисек

р .  Керизбунар от язовир

"Съединение" до вливане в р .

Врана

яз. "Съединение"

BG2KA800R026
р . Чираджи (Пакоша) от яз.

"Фисек" до вливане в р . Врана

BG2KA700R016
р . Стара река (Текедере) - от

извор до вливане в р . Камчия

BG2KA800R033

I участък: р . Калайджидере - от

извор до след пътя Търговище-

Преслав;              II участък: р .

Кралевска от извор до вливане на

р . Отекидере;

III участък: р . Отекидере от

извор до вливане в р . Кралевска;

IV участък: от пътя Търговище -

Преслав до вливане в р .

Кралевска;                        V участък:

р . Кралевска - от вливане на р .

Отекидере до р . Врана

BG2KA800R025

BG2KA800R027

BG2KA800R028 да

да

1.  В горното течение е констатираното

значително замърсяване с органични вещества, N и

Р от малки населени места под  2000 е.ж. без ПСОВ,

за които  е ясно , че няма да бъдат изградени до

2015 г.         2 . Значителното  натоварване, съчетано

с малкия отток на реката в този участък определят и

слабата самопречистваща способност на реката и

невъзможността от постигане на добро състояние

преди 2021 г.

BG2KA800L029

BG2KA800R030 да
Поддържане на

добро състояние

Постигане на добър

потенциал

Постигане на добър

потенциал



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (2100 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 000 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Ремонт на потенциално опасен язовир  "Кълново" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддържане на потенциално опасен язовир  "Кълново" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 20 000 ОБ и ДБ
Община Велики Преслав и

"Напоителни системи"ЕАД
О

Намаляване на последиците от наводнения и риска за околната среда Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 20 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Възстановяване на нормалния хидрологичен режим; Осигуряване на

нормална миграция на рибната фауна
Бракуване и премахване на бентово съоръжение

Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Директива ,  Закон за водите,  Закон за биологичното

разнообразие
2015 5 000 ОБ, ДБ Община Велики Преслав Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилището Поддържане на 1  язовир Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 6 000 ОБ Община Велики Преслав Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р РРМ на ПСОВ гр . Смядово Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 500 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Смядово О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на 60 % канализация на гр . Смядово Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 6 500 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Смядово О

Прекратяване замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо гр . Смядово
 Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2011 70 000 ДБ, ОБ Община Смядово О

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (250 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 125 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Прилагане на добри фермерски практики за свинеферма в гр . Смядово Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 6 000 частни средства
животновъдни ферми,

кооперации, ОДЗГ
Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Ремонт на потенциално опасен язовир  "Александрово" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Смядово О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасни язовири "Александрово" и "Качица" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 20 000 ОБ и частни инвестиции

Община Смядово и

собственик на язовир
О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда

Изграждане на защитни диги -  общ.  Смядово :  р.Смядовска (от км.3+917 до  4+168)  и (от км.3+636 до  3+917);

Изграждане на стоманобетоново корито в гр .  Смядово
Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2013 1 600 000 ОП ,  ПУДООС и др . Община Смядово Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Веселиново"  и "Качица" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участък от р .  Брестова при с Веселиново ,  1000 м. Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 120 000 ДБ, ОБ Община Смядово Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Медовец
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 1 500 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Дългопол О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на 70 % канализация на с. Медовец Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 3 100 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Дългопол О

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (500 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 250 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на водните екосистеми; Възстановяване на нормалния

хидрологичен режим
Контрол и ограничаване добива на инертни материали от речното корито Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 4 000 ДБ БД Д

Възстановяване на крайречната зона до естествено  (ненарушено ) състояние Провеждане на дейности , ограничаващи ерозията в речните тераси вследствие на добив на инертни материали Директива 2007/60/ЕО за наводненията, Закон за водите 2015 1 000 частни инвестиции "Стройком 1"ООД Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Градец
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 3 200 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Котел О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на 20 % канализация на с. Градец Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 1 900 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Котел О

Недопускане замърсяването на водите, предназначени за ПБВ Изграждане на СОЗ на водохващане при с. Ичера
Директива 80/778 ЕC за питейните води,  изменена от Директива 98/83/EC,

Наредба № 3 за СОЗ
2010 405 000

ДБ                                      ВиК -

Сливен
ВиК - Сливен О

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (105 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 50 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Петър Берон"  и "Азмак" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 6  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 35 000 ОБ Община Сунгурларе Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Камчия" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 60 000 ДБ

ДГС "Карнобат" и ДЛ

"Садово"
Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Камчия" (152 дка/год) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 235 000 ДБ

ДГС "Карнобат" и ДЛ

"Садово"
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Основен ремонт на водоснабдителните обекти и водопроводната мрежа на кв.Меден Рудник,  гр.Бургас*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2011 17 000 000
ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас,

ОПОС

Община Бургас, "ВиК" ЕАД -

Бургас
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Основен ремонт на водоснабдителните обекти и водопроводната мрежа за населените места в община Бургас Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 1 700 000 МРРБ, ДБ
Община Бургас, "ВиК" ЕАД -

Бургас
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Камено *** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 230 000 МРРБ, ДБ
Община Камено , "ВиК" ЕАД -

Бургас
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Несебър *** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 1 800 000
ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас,

ОПОС

Община Несебър , "ВиК"

ЕАД -  Бургас
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Основен ремонт на водопроводната мрежа в землището на гр .  Обзор ,  общ.Несебър*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 300 000
ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас,

ОПОС

Община Несебър , "ВиК"

ЕАД -  Бургас
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Поморие*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 400 000
ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас,

ОПОС

Община Поморие, "ВиК"

ЕАД -  Бургас
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Руен*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 130 000
ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас,

ОПОС

Община Руен , "ВиК" ЕАД -

Бургас
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Аврен *** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 350 000 "ВиК" ООД - Варна,  ДБ
Община Аврен , "ВиК" ООД -

Варна
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Аврен *** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 400 000 "ВиК" ООД - Варна,  ДБ
Община Аврен , "ВиК" ООД -

Варна
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Аксаково*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 350 000 "ВиК" ООД - Варна,  ДБ
Община Аксаково , "ВиК"

ООД - Варна
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Белослав*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 200 000 "ВиК" ООД - Варна,  ДБ
Община Девня, "ВиК" ООД -

Варна
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Бяла*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 170 000 "ВиК" ООД - Варна,  ДБ
Община Бяла, "ВиК" ООД -

Варна
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Варна*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 1 100 000 "ВиК" ООД - Варна,  ДБ
Община Варна, "ВиК" ООД -

Варна
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Девня*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 200 000 "ВиК" ООД - Варна,  ДБ
Община Девня, "ВиК" ООД -

Варна
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Долни чифлик*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 350 000 "ВиК" ООД - Варна,  ДБ
Община Долни чифлик ,

"ВиК" ООД - Варна
Д

BG2KA400R043

да
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потенциал

р . Златарска от извор до вливане
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яз. "Камчия"

р . Луда Камчия от извор до яз.
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р . Токат дере от извор до
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р .  Брестова и притоци
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състояние

Постигане на добро

състояние
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Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Дългопол*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 350 000 "ВиК" ООД - Варна,  ДБ
Община Дългопол , "ВиК"

ООД - Варна
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Провадия*** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 350 000 "ВиК" ООД - Варна,  ДБ
Община Провадия, "ВиК"

ООД - Варна
Д

Недопускане замърсяването на водите, предназначени за ПБВ Преучредяване на СОЗ на язовир Камчия Директива 80/778 ЕC за питейните води , изменена от Директива 98/83/EC, Наредба № 3 за СОЗ 2013 1 120 000 ДБ,                              ВиК-Бургас ВиК-Бургас О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир  "Камчия" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 2 400 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Устойчиво управление на рибните ресурси Зарибяване и други мероприятия за подкрепа устойчивото развитие на рибните ресурси
Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 5 000 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Опазване на редки и застрашени видове; Устойчиво управление на рибните

ресурси

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов

Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в язовира Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за биологичното разнообразие. 2015 8 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела
Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за биологичното разнообразие. 2014 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилището Поддържане на 1  язовир Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 6 000 ОБ Община Котел Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Камчия" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Съединение
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 1 600 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Сунгурларе О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Планиница
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 1 500 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Руен О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с.Трънак
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 1 500 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Руен О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на с. Съединение Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 800 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Сунгурларе О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на с. Планиница Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 3 800 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Руен О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на с. Трънак Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 3 300 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Руен О

Опазване на водните екосистеми; Възстановяване на нормалния

хидрологичен режим
Контрол и ограничаване добива на инертни материали от речното корито Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 4 000 ДБ БД Д

Възстановяване на крайречната зона до естествено  (ненарушено ) състояние Провеждане на дейности,ограничаващи ерозията в речните тераси вследствие на добив на инертни материали Директива 2007/60/ЕО за наводненията, Закон за водите 2015 1 500 частни инвестиции "Билдинг Зах"ЕООД Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (200 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 100 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Памукли дере"  и "Съединение" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата  Поддържане на 2  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 12 000 ОБ Община Руен Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Цонево" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 8 000 ДБ ДГС "Цонево" Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Цонево" (2 дка) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 5 000 ДБ ДГС "Цонево" Д

Недопускане замърсяването на водите, предназначени за ПБВ с органични

вещества, N и Р
Изграждане на ПСОВ с. Аспарухово в пояс II на СОЗ на язовир Цонево

Директива 80/778 ЕC за питейните води,  изменена от Директива 98/83/EC,

Наредба № 3 за СОЗ
2014 800 000 ПРСР, ДБ, ОБ Община Дългопол О

Недопускане замърсяването на водите, предназначени за ПБВ с органични

вещества, N и Р
Изграждане на ПСОВ с. Добромир в пояс II на СОЗ на язовир Цонево

Директива 80/778 ЕC за питейните води,  изменена от Директива 98/83/EC,

Наредба № 3 за СОЗ
2014 1 300 000 ПРСР, ДБ, ОБ Община Руен О

Недопускане замърсяването на водите, предназначени за ПБВ с органични

вещества, N и Р
Изграждане на канализация на с. Аспарухово в пояс II на СОЗ на язовир Цонево

Директива 80/778 ЕC за питейните води,  изменена от Директива 98/83/EC,

Наредба № 3 за СОЗ
2014 2 000 000 ПРСР, ДБ Община Дългопол О

Недопускане замърсяването на водите, предназначени за ПБВ с органични

вещества, N и Р
Изграждане на канализация на с. Добромир в пояс II на СОЗ на язовир Цонево

Директива 80/778 ЕC за питейните води,  изменена от Директива 98/83/EC,

Наредба № 3 за СОЗ
2014 2 500 000 ПРСР, ДБ Община Руен О

Недопускане замърсяването на водите, предназначени за ПБВ с органични

вещества, N и Р
Изграждане на канализация на с. Дебелец в пояс II на СОЗ на язовир Цонево и колектор до ПСОВ Цонево

Директива 80/778 ЕC за питейните води,  изменена от Директива 98/83/EC,

Наредба № 3 за СОЗ
2014 2 700 000 ПРСР, ДБ Община Дългопол О

Недопускане замърсяването на водите, предназначени за ПБВ Изграждане на СОЗ на язовир Цонево
Директива 80/778 ЕC за питейните води,  изменена от Директива 98/83/EC,

Наредба № 3 за СОЗ
2011 810 000 ДБ,                                 ВиК-Варна ВиК-Варна О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир  "Цонево" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 2 400 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Устойчиво управление на рибните ресурси Зарибяване и други мероприятия за подкрепа устойчивото развитие на рибните ресурси
Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 5 000 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Опазване на редки и застрашени видове; Устойчиво управление на рибните

ресурси

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов

Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Цонево" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Запазване на добро количествено състояние на повърхностните води  Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 7 200 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Цонево
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 1 800 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Дългопол О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на 70 % канализация на с. Цонево Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 4 200 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Дългопол О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 10 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ гр . Котел
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 5 000 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Котел О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на подходящо пречистване за отпадъчните води на с. Жеравна Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 160 000 ПРСР, ДБ, ОБ Община Котел О

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (60 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 30 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Камчия" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 60 000 ДБ

ДГС "Карнобат" и ДЛ

"Садово"
Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Камчия" (152 дка/год) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 235 000 ДБ

ДГС "Карнобат" и ДЛ

"Садово"
Д

да

да

да

Поддържане на

добро състояние

I участък: р . Котленска до

вливане в р . Луда Камчия; II

участък: р . Нейковска до вливане

в р . Луда Камчия

BG2KA400R042

BG2KA400R004
р . Луда Камчия - от яз. "Цонево"

до вливане в р . Камчия

Поддържане на

добро състояние

р . Луда Камчия след яз. "Камчия"

до яз.  "Цонево"
да

BG2KA400L008 яз.  "Цонево"
Поддържане на

добър потенциал

Постигане на добър

потенциал

BG2KA400R011

BG2KA400L024 яз. "Камчия"
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Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Камчия" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 60 000 ДБ

ДГС "Карнобат" и ДЛ

"Садово"
Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Камчия" (152 дка/год) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 235 000 ДБ

ДГС "Карнобат" и ДЛ

"Садово"
Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Камчия" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 60 000 ДБ

ДГС "Карнобат" и ДЛ

"Садово"
Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Камчия" (152 дка/год) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 235 000 ДБ

ДГС "Карнобат" и ДЛ

"Садово"
Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Камчия" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 60 000 ДБ

ДГС "Карнобат" и ДЛ

"Садово"
Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Камчия" (152 дка/год) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 235 000 ДБ

ДГС "Карнобат" и ДЛ

"Садово"
Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Цонево" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 8 000 ДБ ДГС "Цонево" Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Цонево" (2 дка) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 5 000 ДБ ДГС "Цонево" Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1000 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (220 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 110 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 2  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 12 000 ОБ Община Руен Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Цонево" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 8 000 ДБ ДГС "Цонево" Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Цонево" (2 дка) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 5 000 ДБ ДГС "Цонево" Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Руен Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 1 600 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Руен О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на с. Руен Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 4 900 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Руен О

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (300 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 150 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Ремонт на потенциално опасни язовири "Ябълчево  2" и "Вресово" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 20 000 ОБ Община Руен О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда

Осигуряване проводимостта на речното легло след язовирната стена и предпазване на речното легло срещу

изравяне язовир  "Ябълчево  2"
Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Руен О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасни язовири "Ябълчево  2" и "Вресово" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 20 000 ОБ Община Руен О

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 4  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 25 000 ОБ Община Руен Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Ябълчево  2" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Подобряване на количественото състояние на водите във водохранилището ;

Намаляване на последиците от засушаването
Възстановяване първоначалния обем на язовир  "Ябълчево  1" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 400 000 ОБ Община Руен Д

Подобряване на количественото състояние на водите във водохранилището ;

Намаляване на последиците от засушаването
Възстановяване първоначалния обем на язовир  "Ябълчево  2" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 600 000 ОБ Община Руен Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Цонево" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 8 000 ДБ ДГС "Цонево" Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Цонево" (2 дка) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 5 000 ДБ ДГС "Цонево" Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (570 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 280 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Цонево" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 8 000 ДБ ДГС "Цонево" Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Цонево" (2 дка) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 5 000 ДБ ДГС "Цонево" Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Цонево" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 8 000 ДБ ДГС "Цонево" Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Цонево" (2 дка) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 5 000 ДБ ДГС "Цонево" Д

BG2KA200R007
р . Елешница от извор до

вливане в яз. "Елешница"

Поддържане на

добро състояние
да

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир  "Елешница" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 1 200 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Устойчиво управление на рибните ресурси
Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации , чрез аналитични модели и

научни подходи

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD), Закон

за рибарството и аквакултурите,  Закон за биологичното разнообразие.
2015 3 200 ДБ,  международни проекти БД,  ИАРА Д

Опазване на редки и застрашени видове; Устойчиво управление на рибните

ресурси

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD), Закон

за рибарството и аквакултурите,  Закон за биологичното разнообразие.
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Елешница" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (500 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 250 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 30 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д
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да

BG2KA200L006

BG2KA400R009

да

да

Поддържане на

добро състояние

Постигане на добро

състояние

да

да

да

Поддържане на

добър потенциал

р . Балабандере от извор до

вливане в яз. Цонево

р . Медвенска до вливане в р . Луда

Камчия

р . Папаздере  до вливане в яз.

"Камчия"

Поддържане на

много добро

състояние

Поддържане на

добро състояние

Постигане на добро

състояние

Постигане на добро

състояние

Поддържане на

добро състояние

р . Елешница - от яз. "Елешница"

до вливане в р . Камчия

р . Голяма река до вливане в р .

Луда Камчия

Поддържане на

добър потенциал

Поддържане на

добро състояние
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BG2KA400R012
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р . Казандере (Каменяшка) от

извор до вливане в р . Луда

Камчия

да

да

да

р . Бяла река до вливане в р . Луда

Камчия

р . Садовска до вливане в р . Луда

Камчия



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо с.Аврен
 Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2012 126 000 ДБ, ОБ Община Аврен О

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (300 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 150 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея  на язовир  "Скала 1" Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 180 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилището  Поддържане на 1  язовир Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 60 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Скала 1" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (2000 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 000 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (230 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 120 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Възстановяване на компрометирани диги Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 400 000 ДБ "Напоителни системи"ЕАД Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участък от дере след язовир  "Овощна градина", с. Винарско , 800 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 100 000 ДБ, ОБ Община Камено Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 7  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 40 000 ОБ Община Каменно Д

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (3000 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 500 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда

Осигуряване проводимостта на речното легло след язовирната стена и предпазване на речното легло срещу

изравяне на язовири "До селото" и "Овощна градина"
Директива 2007/60/ЕО за наводнения,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Каменно О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасни язовири "До селото", "Овощна градина" и "Кокичина могила" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 30 000 ОБ Община Каменно О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участък от дере след язовир  "Сънър дере", с. Кръстина, 500 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 60 000 ДБ, ОБ Община Камено Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Аязмото"  и "Мармара" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 14 язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 80 000 ОБ
Общини Камено , Айтос и

Бургас
Д

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ Айтос Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 + 8 500 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Айтос О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Карагеоргиево Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 1 300 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Айтос О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на 20 % канализация на гр . Айтос Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 + 4 500 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Айтос О

Намаляване на замърсяването на водите с органични вещества, N и Р Доизграждане на 90 % канализация на с. Карагеоргиево Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 950 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Айтос О

Намаляване на замърсяването на водите с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (3685 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 840 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Ремонт на потенциално опасен язовир  "Парка" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Айтос О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасен язовир   "Парка" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Айтос О

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Парка"  и "Мангърдере" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 25 язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 150 000 ОБ Община Айтос Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ гр . Камено
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 3 900 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Камено О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ гр . Българово Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 1 600 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Бургас О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на гр . Българово Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 4 900 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Бургас О

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Камено
 Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2012 140 000 ДБ, ОБ Община Камено О

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (590 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 300 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 300 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 4  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 25 000 ОБ Общини Каменно и Бургас Д

Подобряване на екологичното състояние на водите след водохранилището ;

Подобряване на количественото състояние на водите във водохранилището ;

Намаляване на последиците от засушаването

Възстановяване първоначалния обем на язовир  "Долно Езерово  1" и използването му като капан за биогени Директива 2000/60/ЕС 2013 200 000 ОБ Община Бургас Д

Подобряване на екологичното състояние на водите след водохранилището ;

Подобряване на количественото състояние на водите във водохранилището ;

Намаляване на последиците от засушаването

Възстановяване първоначалния обем на язовир  "Долно Езерово  2" и използването му като капан за биогени Директива 2000/60/ЕС 2013 150 000 ОБ Община Бургас Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (900 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 450 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивни видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в езерото

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 8 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Опазвзне на характерни местообитания и редки и застрашени биологични

видове
Подобряване на  хидрологичния режим в                                                 ЗМ "Вая"

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 130 000
ДБ,ОБ,  Международни

проекти

БД, Община Бургас,

"Сладководно

рибовъдство"ЕАД -  Бургас,

НПО

Д

Опазване на водните екосистеми; Опазване на местообитания и биологични

видове
Ограничаване еутрофикацията на влажната зона - ЗМ "Вая"

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 150 000
ДБ, ОБ, Международни

проекти
БД, Община Бургас, НПО Д

Ограничаване на замърсяването с органични вещества
Контрол върху спазването на условията в КР на "Бургаски захарен завод"ЕАД и при необходимост

преразглеждане на условията

Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването ,  Закон за водите,

Закон за опазване на околната среда, Наредба за условия и реда за издаване на комплексни

разрешителни

2015 100 ДБ БД Д

Постигане на добро

състояние

1.Установено е историческо замърсяване на

дънния слой от дейността на нефтохимически

завод .      2 . Значително замърсяване с органични

вещества, N и Р от непречистени БФВ

3. Малката дълбочина на езерото ( мах .2 м),

нарушения воден баланс поради затлачена връзка

със залива, както и спецификата на стоящите води ,

обуславят слабата самопречистваща способност и

определят невъзможността да се постигнат целите

преди 2027 г.

да

да

да

да

яз. Скала 1

р .  Комлудере от извор до

понирането й

Постигане на добър

потенциал

Постигане на добър

потенциал

Постигане на добро

състояние

Поддържане на

добър потенциал

Бургаско езеро

Речен басейн Дерета Приселци-Черноморец

BG2SE900R034

BG2SE900R036

BG2KA100R001

BG2SE900R033

BG2SE900L037

BG2SE900R030

BG2SE900R035

Речен басейн Севернобургаски реки

р.Чукарска -  от яз."Трояново"  до

с. Равнец
да

да

І участък: р.Айтоска - от

вливането на р.Съдиевска до

след гр.Камено ;

ІІ участък: р.Айтоска - от след

гр.Камено до вливане в  Бургаско

езеро

Постигане на добро

състояние

р.Чукарска - от с. Равнец до

вливаване в Бургаско езеро

Постигане на добро

състояние

І участък:  р.Айтоска -  от извора

до вливане на р.Славеева;

ІІ участък: р.Айтоска - от

вливане на р.Славеева до вливане

на р.Съдиевска;

ІІІ участък: р.Славеева - от

извора до вливане в р .Айтоска

р.Сънър дере - от извора до

вливане в р . Чукарска

За този речен басейн не се предвиждат мерки.

даBG2KA400L044

Постигане на добро

състояние

Голямото натоварване с непречистени отпадъчни

води от гр . Айтос и съществуващата корекция

възпрепятстват самопречистването на водите.

Малко вероятно е постигане на добро състояние

на водите до  2015 г. дори и в случай , че ПСОВ

Айтос бъде изграден в срок.

1 .  В разглежданото в.т.  констатираното

замърсяване е от населени места над  2000 е.ж. без

ПСОВ, чието изграждане до  2014 г. няма да

доведе до подобряване на състоянието на водите в

рамките на първия планов период .                          2 .В

горележащото в.т. е констатирано значително

замърсяване с органични вещества, N и Р от малки

населени места под  2000 е.ж. без ПСОВ, за които  е

ясно , че няма да бъдат изградени до  2015 г., както

и от населено място  над     10 000 е.ж. без ПСОВ.

3 . Значителното натоварване, съчетано с над  80 %

корекция на реката определят слабата

самопречистваща способност и невъзможността от

постигане на добър екологичен потенциал преди

2021 г.

да



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (850 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 420 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участъци от р . Двойница, в райони на с. Попович , с. Дюлино , 9000 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 1 100 000 ДБ, ОБ Община Бяла Д

BG2SE500R013
р.Вая - от извора до вливане в

Черно море при Иракли

Постигане на добро

състояние
Преустановяване замърсяването на водите да Премахване на нерегламентирани сметища в ЗМ "Иракли"

Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци; Директива 92/43/ЕС за местообитанията; Закон за защитените територии
2010 1 000 ДБ, ОБ Обшина Несебър О

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1100 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 550 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 2  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 12 000 ОБ Община Долен Чифлик Д

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо с. Руен
 Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2012 50 000 ДБ, ОБ Община Руен О

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (330 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 165 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Пестеливо използване на водни ресурси Изграждане на водоспестяваща система за капково напояване (5 ,7 ха) Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването 2015 35 000 частни инвестиции земеделски кооперации Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията

Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Ръжица 1",  "Ръжица 2",  "Чатала"  и

"Керязлията"
Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 11 язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 66 000 ОБ Община Руен и Айтос Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (865 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 430 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (545 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 270 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 160 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (900 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 450 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на водните екосистеми; Възстановяване на нормалния

хидрологичен режим
Контрол и ограничаване добива на инертни материали от речното корито Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 4 000 ДБ БД Д

Възстановяване на крайречната зона до естествено  (ненарушено ) състояние Провеждане на дейности,ограничаващи ерозията в речните тераси вследствие на добив на инертни материали Директива 2007/60/ЕО за наводненията, Закон за водите 2015 1 000 частни инвестиции ЗСК "Девня"АД Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1700 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 850 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Белодол",   и "Кавак дере 3" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Отстраняване на замърсяването на водите, причинено от стари щети Отстраняване на екологични щети  - "Мини Черно море - Бургас"ЕАД
Директива 2004/35/ЕО за екологична отговорност по отношение на предотвратяване и отстраняване

на екологични щети; Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
2011 1 100 000 ДБ,  ПУДООС

"Мини Черно море -

Бургас"ЕАД
О

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 9  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 55 000 ОБ Общини Бургас и Поморие Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Изграждане на укрепителни съоръжения по реки и дерета в общ.  Поморие,  гр .  Ахелой. Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2013 1 200 000 ОБ,  НБ Община Поморие Д

Осигуряване на нормална миграция на рибната фауна; Възстановяване на

нормалния хидрологичен режим
Бракуване и премахване на бентово съоръжение Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите;  Закон за биологичното разнообразие 2015 5 000 ОБ, ДБ Община Поморие Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 2  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 12 000 ОБ Община Поморие Д

Подобряване на екологичното състояние на водите след водохранилището ;

Подобряване на количественото състояние на водите във водохранилището ;

Намаляване на последиците от засушаването

Възстановяване първоначалния обем на язовир  "Ахелой 1" и използването му като капан за биогени Директива 2000/60/ЕС 2013 1 000 000 ОБ Община Поморие Д

Подобряване на екологичното състояние на водите след водохранилището ;

Подобряване на количественото състояние на водите във водохранилището ;

Намаляване на последиците от засушаването

Възстановяване първоначалния обем на язовир  "Ахелой 2" и използването му като капан за биогени Директива 2000/60/ЕС 2013 600 000 ОБ Община Поморие Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Рудник и с.Черно море Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 4 400 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Бургас О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на с. Рудник Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 8 500 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Бургас О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на с.Черно море Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 5 100 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Бургас О

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (550 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 280 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на дере в района на гр . Каблешково , 800 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 100 000 ДБ, ОБ Община Поморие Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на Дермен дере в района на с. Рудник, 700 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 90 000 ДБ, ОБ Община Поморие Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (415 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 210 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Раклиново" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (90 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 45 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир  "Трояново" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 30 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 14 400 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Трояново" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

р . Ахелой - от извора до

яз.Ахелой

р .  Ахелой -  от преди с.Ахелой

до вливане в Черно море

І участък: р.Азмак - от извора до

вливане в Атанасовско езеро ;

ІІ участък: р.Дермен дере - от

извора до вливане в р . Азмак

да

да

да

да

да

да

да

Постигане на добро

състояние

BG2SE800R020

BG2SE900R026

BG2SE900R031

BG2SE900L032

да

BG2SE800R017

BG2SE200R001

да

Постигане на добро

състояние

Поддържане на

добър потенциал

Поддържане на

много добро

състояние

да

р.Хаджийска - от извора до  3 км

след с. Ръжица

Постигане на добро

състояние

яз.Трояново

Постигане на добро

състояние

BG2SE400R006

BG2SE600R023

р.Хаджийска - от 3 км след с.

Ръжица  до яз."Порой"
BG2SE600R015

BG2SE600R009
р.Бяла река - от извора до

с.Оризаре

BG2SE600R010

р.Чукарска - от извора до

яз.Трояново

I участък - р.Хаджийска - от

яз.Порой до устие;

II участък- р.Бяла река - от

с.Оризаре до вливане в

р.Хаджийска

р.Фъндъклийска - от извора до

вливане в Черно море при

Шкорпиловци

р.Двойница - 2 км след

с.Дюлино до вливане в Черно

море

Поддържане на

добро състояние

да

Постигане на добро

състояние

Поддържанене на

много добро

състояние

Поддържане на

добро състояние

Постигане на добър

потенциал



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (2200 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 100 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (850 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 430 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на редки и застрашени видове Възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в ЗМ "Поморийско езеро"

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 400 000
ДБ, ОБ, Международни

проекти
НПО , БД, Община Бургас Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивни видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в езерото

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 8 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо с.Каменар
 Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2012 469 000 ДБ, ОБ Община Поморие О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ  Ветрен-Банево-Мин. Бани Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 4 300 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Бургас О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Доизграждане на 80 % канализация на кв. Ветрен, гр . Бургас Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 4 400 000 ОП"ОС", ДБ Община Бургас О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Изграждане на канализация на кв. Банево , гр . Бургас Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 4 100 000 ОП"ОС", ДБ Община Бургас О

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (910 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 450 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Банево  1"  и "Дермен дере" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 5  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 30 000 ОБ Община Бургас Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1160 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 580 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасни язовири "Съдиево  1" и "Съдиево  2" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 20 000 ОБ Община Айтос О

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Съдиево  1"  и "Съдиево  2" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 6  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 35 000 ОБ Община Бургас и Айтос Д

Опазване на водните екосистеми; Възстановяване на нормалния

хидрологичен режим
Контрол и ограничаване добива на инертни материали от речното корито Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 4 000 ДБ БД Д

Възстановяване на крайречната зона до естествено  (ненарушено ) състояние Провеждане на дейности , ограничаващи ерозията в речните тераси вследствие на добив на инертни материали Директива 2007/60/ЕО за наводненията, Закон за водите 2015 2 000 частни инвестиции
ЗСК "Девня"АД; ЕТ"Атлант -

Кръстев"
Д

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Бяла
 Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2012 190 000 ДБ, ОБ Община Бяла О

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилището Поддържане на 1  язовир Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 6 000 ОБ Община Бяла Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея нс язовир"Ахелой" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 1 200 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Устойчиво управление на рибните ресурси Зарибяване и други мероприятия за подкрепа устойчивото развитие на рибните ресурси
Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 5 000 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Опазване на редки и застрашени видове; Устойчиво управление на рибните

ресурси

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов

Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Ахелой" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Запазване на добро количествено състояние на повърхностните води Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 14 400 ПУДООС,  ДБ БД Д

Подобряване състоянието на водите в язовира Проучване и оценка на причините за лошото състояние на водите в язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 8 000 ДБ,  проекти БД, научни институти Д

BG2SE500R012

р . Дращела - от извора до

вливане в Черно море при ВС

"Елените"

Поддържане на

добро състояние
да

BG2SE400R007

р.Великовска (от извора до

вливане в р.Двойница) и

притоци (р.Денизлерска и

р.Карагьолгенска)

Поддържане на

много добро

състояние

да

BG2SE400R005
р.Комлудере -  от извора до

вливане в р.Двойница

Поддържане на

добро състояние
да

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир  "Порой" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 1 200 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Устойчиво управление на рибните ресурси Зарибяване и други мероприятия за подкрепа устойчивото развитие на рибните ресурси
Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 5 000 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Опазване на редки и застрашени видове; Устойчиво управление на рибните

ресурси

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов

Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивни видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в язовира Конвенция  за опазване на биоразнообразието  (CBD),  Закон за биологичното разнообразие 2015 8 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Ахелой" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Запазване на добро количествено състояние на повърхностните води Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 14 400 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване на водните екосистеми; Опазване на местообитания и биологични

видове
Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в езерото

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 8 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Опазване на водните екосистеми; Опазване на местообитания и биологични

видове
Поддържане на високо водно ниво в сладководното блато в североизточната част на ПР  "Атанасовско езеро"

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 350 000
ДБ,ОПОС,  Международни

проекти
РИОСВ, БД Д

Опазване на водните екосистеми; Опазване на местообитания и биологични

видове
Повишаване на водното ниво в обиколния канал в ЗМ "Атанасовско езеро"

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 100 000
ДБ, ОБ, Международни

проекти
НПО , БД, Община Бургас Д

Опазване на водните екосистеми; Опазване на местообитания и биологични

видове

Разширяване на стари и създаване на нови водни площи сред масивите от водолюбива растителност чрез

прокопаване в ЗМ "Бургаски солници"

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 100 000
ДБ, ОБ, Международни

проекти
НПО , БД, Община Бургас Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 2  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 12 000 ОБ Община Бургас Д

Поддържане на

добър потенциал

Постигане на добро

състояние

Поддържане на

добро състояние

Постигане на добър

потенциал

BG2SE900L027

BG2SE600L016

BG2SE900L028

BG2SE400R004

BG2SE300R003

BG2SE900R025

BG2SE800L018

BG2SE800R019

да

Постигане на добър

потенциал

I участък - р.Двойница - от

извора до след с.Дюлино ;

II  участък-  р.Еркешка -  от извора

до вливане в р.Двойница

да

да

да

р . Ахелой - от  яз.Ахелой до

преди с.Ахелой

Поддържане на

добро състояние

Поддържане на

много добро

състояние

да

да

р.Курбар дере - от извора до

вливане в Атанасовско езеро

да

да

Постигане на добър

потенциал

BG2SE900R024

Атанасовско езеро

Поморийско езеро

р.Съдиевска - от извора до

вливане в р.Айтоска

р.Панаир дере - от извора до

вливане в Черно море

яз.Порой

яз.Ахелой

да

Постигане на добро

състояние



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (2300 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 150 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Ремонт на потенциално опасен язовир  "Драганци" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Карнобат О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасен язовир  "Драганци" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Карнобат О

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 5  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 30 000 ОБ Община Карнобат Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (150 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 75 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир  "Крушово" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 180 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Крушово" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Запазване на добро количествено състояние на повърхностните води Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 7 200 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (2410 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 200 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (260 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 130 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 2  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 12 000 ОБ Община Карнобат Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (240 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 120 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасни язовири  "Детелина", "Голямата река" и "Памуклията" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 30 000 ОБ Община Карнобат О

Опазване на количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 23 язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 140 000 ОБ Община Карнобат Д

Подобряване на количественото състояние на водите във водохранилището ;

Намаляване на последиците от засушаването
Възстановяване първоначалния обем на язовир  "Къпалнята" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 360 000 ОБ Община Карнобат Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (800 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 400 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (600 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 300 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир  "Картелка". Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 30 000 ОБ Община Средец О

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Картелка" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1440 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 720 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Дебелт
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 1 500 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Средец О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Доизграждане на 30 % канализация на с. Дебелт Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 1 400 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Средец О

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1700 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 850 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 260 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Доизграждане на 30 % канализация на гр . Средец Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 + 3 100 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Средец О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участъци от дерета в район на с. Оман, 800 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 100 000 ДБ, ОБ Община Болярово Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Почистване на участъци от дерета в район на с. Деница, 1000 м Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 120 000 ДБ, ОБ Община Болярово Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Върлата пътека" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (7175 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 3 580 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Ремонт на потенциално опасен язовир  "Малката река" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Средец О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасен язовир  "Малката река" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Средец О

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията

Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Малка река",  "Зорница 3",  "Голяма река"  и

"Карабат"
Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

BG2МА700R007
р . Каракютючка (Пънчевска) – от

извор до вливане в р . Средецка

Поддържане на

много добро

състояние

да

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (3500 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 1 750 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (830 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 420 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 150 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

р . Русокастренска –  от извор до

язовир  “Крушово”
BG2МА600R015

Постигане на добър

потенциал

да

да

да

да

да

дар . Факийска – с. Габър до устие

р . Русокастренска – с.Русокастро

до устие

да

BG2МА800R019

BG2МА400R021

BG2МА400R004

BG2МА600R005

BG2МА600R018

BG2МА600R013

BG2МА700R006

BG2МА600R017

BG2МА900R020

Речен басейн Мандренски реки

BG2МА600R016

Поддържане на

много добро

състояние

да

да

Поддържане на

добро състояние

Постигане на добро

състояние

Поддържане на

добро състояние

да

да

Поддържане на

добро състояние

да

да

р . Хаджиларска – от извор до

вливане в р . Русокастренска

Постигане на добър

потенциал

р . Папазлъшка /Черковска/ –  от

извор до яз.  “Картелка”

Постигане на добро

състояние

яз. “Картелка”                                  (р .

Папазлъшка)

BG2МА600R012

І участък: р . Средецка         (

Голямата река )  от извор до град

Средец;

ІІ участък:  р .  Паракьойска –  от

извор до вливане в р . Средецка;

ІІІ участък: р . Тагаревска – от

извор до вливане в р . Средецка

І участък: р . Факийска – от извор

до вливане на р.Белевренска

с.Габър ;                                             ІІ

участък:  р .  Олуджак –  от извор

до вливане в р . Факийска;

ІІІ участък: р . Белевренска и

р.Барганска –  от извора до

вливане в р.Русокастренска
BG2МА600R014

р . Средецка - от гр . Средец до

язовир  “Мандра”

 яз.  “Крушово”

І участък:  р .  Господаревска  –  от

извор до вливане в р . Средецка;

ІІ участък: Малката река – от

извор до вливане в р .

Господаревска;

ІІІ участък: р . Селска (Драковска)

–  от извор до вливане в р .

Господаревска

І участък: р . Русокастренска – от

яз.  “Крушово” до с.Русокастро ;

ІІ участък: р . Папазлъшка от  яз.

“Картелка ” до вливане в

Поддържане на

добро състояние

Поддържане на

добро състояние

Поддържане на

добро състояние

Постигане на добър

потенциал

Постигане на добър

потенциал



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1500 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 750 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

BG2МА400R009
р .  Кондачка (Габърска)  –  от

извор до вливане в р . Факийска

Поддържане на

много добро

състояние

да

BG2МА400R010
р .  Даръдере –  от извор до

вливане в р . Факийска

Поддържане на

много добро

състояние

да

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1300 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 650 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на потенциално опасен язовир  "Дачковица" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 10 000 ОБ Община Средец О

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовири "Дачковица"  и "Пъздерковица" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1000 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 60 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Възстановяване на нормалния хидрологичен режим; Осигуряване на

нормална миграция на рибната фауна
Бракуване и премахване на бентово съоръжение

Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Директива 92/43/ЕС за местообитанията,Закон за водите,

Закон за биологичното разнообразие
2015 5 000 ОБ, ДБ Община Созопол Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Доизграждане на ПСОВ Меден Рудник Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 1 300 000 ИСПА Община Бургас О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Доизграждане на 30 % канализация на кв. Меден Рудник, гр . Бургас Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 11 800 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Бургас О

Подобряване състоянието на водите в езерото Проучване и оценка на причините за лошото състояние на водите в езерото Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 8 000 ДБ,  проекти БД, научни институти Д

Намаляване замърсяването на водите
Контрол по спазване на условията в КР на "Лукойл Нефтохим Бургас"АД и при необходимост

преразглеждане на условията
Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 2015 100 ДБ БД Д

Прекратяване на замърсяването с органични вещества Контрол по спазване на условията в КР"Авес 94"АД и при необходимост преразглеждане на условията Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 2015 100 ДБ БД Д

Опазване на местообитания и биологични видове Опазване и поддържане на местообитанията  в ЗМ "Пода"

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 300 000
ДБ, ОБ, Фондове на ЕС,

Международни проекти

БД,  Община Бургас,

Областна администрация,

НПО  (БДЗП)

Д

Постигане на добър

потенциал
Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (805 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 400 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ

Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Устойчиво управление на рибните ресурси Зарибяване и други мероприятия за подкрепа устойчивото развитие на рибните ресурси
Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 5 000 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Опазване на редки и застрашени видове; Устойчиво управление на рибните

ресурси

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов

Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивни видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в язовира Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за биологичното разнообразие. 2015 8 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Запазване на добро количествено състояние на повърхностните води Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 7 200 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ с. Маринка
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 78/659/ЕЕС за

водите за развъждане на риби
2014 1 300 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Бургас О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Доизграждане на 90 % канализация на с. Маринка Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 800 000 ОП"ОС", ДБ Община Бургас О

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на депо с. Маринка
Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци
2013 280 000 ДБ, частни инвестиции

Община Бургас, "ВиК" ЕАД -

Бургас
О

BG2IU100R002
р.Отманли - от извор до вливане

в Черно море

Поддържане на

добро състояние
Правилна интерпретация на данните от ХБМ да Проучване на хидроложкия режим на реката Директива 2000/60/ЕС 2010 100 ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (640 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 320 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Пестеливо използване на водни ресурси Изграждане на система за капково напояване (6 ,4 ха) Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването 2015 39 000 частни инвестиции земеделски кооперации Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Ясна поляна" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 66 000 ДБ ДГС "Ново Паничарево" Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Ясна поляна" (150 дка/год) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 380 000 ДБ ДГС "Ново Паничарево" Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (750 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 380 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
О

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Ново Паничарево" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Опазване на  количественото състояние на водите във водохранилищата Поддържане на 2  язовира Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите и Наредба 13/2004 г. 2015 12 000 ОБ Община Приморско Д

Опазване на водните екосистеми Поддържане на водния режим в ПР "Вельов вир"

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 350 000
ДБ,ОПОС,  Международни

проекти
БД,  РИОСВ Д

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1000 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Веселие" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Ясна поляна" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 66 000 ДБ ДГС "Ново Паничарево" Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Ясна поляна" (150 дка/год) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 380 000 ДБ ДГС "Ново Паничарево" Д

да

да

1. Установено е значително замърсяване на водите

с органични вещества, N и Р от непречистени води

от населено място  над  10 000 е.ж. и от

животновъдна ферма.

2 . Характерът на стоящите води обуславя слабата

им самопречистваща способност и определя

невъзможността да се постигнат целите до  2015 г.

3 .  Необходимо е проучване и оценка на

причините за лошото състояние на водите в

езерото

да

Речен басейн Южнобургаски реки

да

да

BG2МА107L002

да

І участък: р . Факийска- от

вливане на р.Белевренска до

с.Габър ;

ІІ участък: р . Сарпасан – от

извор до вливане в р . Факийска;

ІІІ участък: Малката река – от

извор до вливане в р . Факийска

Поддържане на

добро състояние

BG2МА200R011

BG2МА400R008

BG2МА200R003

BG2МА100L001

BG2IU200R004
р.Мехмедженска - от извор   до

вливане в р.Ропотамо

р .  Ропотамо - от извор до

вливане на р.Мехмедженска

р . Ропотамо - от вливане на

р.Мехмедженска до вливане в

Черно море

BG2IU400R010

BG2IU200R005

BG2IU200R006

р .  Изворска –  от извор до с.

Извор

р.Маринка - от извор до вливане

в Черно море
BG2IU100R003

яз. Мандра

ез. Мандра / Узунгерен

р . Изворска – от с. Извор до

устие

да

Поддържане на

добро състояние
да

Постигане на добро

състояние

Поддържане на

добро състояние

р.Дяволска  -  от извор до до

вливане в яз.Ясна поляна

Постигане на добро

състояние

Поддържане на

добро състояние

Постигане на добър

потенциал

Постигане на добър

потенциал

Поддържане на

добро състояние

да

да



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Намаляване на замърсяването с N и Р Прилагане на добри земеделски практики  (1050 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 520 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ
Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Недопускане на замърсяване с приоритетни вещества; Намаляване на

замърсяването с N и P
Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита;  Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 500 ДБ РСРЗ Д

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддържане на съществуваща корекция Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите 2015 70 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Приморско Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 6 700 000
ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас,

ОПОС

Община Приморско , "ВиК"

ЕАД -  Бургас
Д

Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Созопол *** Директива 2000/60/ЕС за водите,  Директива 80/778 ЕC за питейните води 2013 500 000
ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас,

ОПОС

Община Созопол , "ВиК"

ЕАД -  Бургас
Д

Недопускане замърсяването на водите, предназначени за ПБВ Преучредяване на СОЗ на язовир Ясна поляна
Директива 80/778 ЕC за питейните води,  изменена от Директива 98/83/EC,

Наредба № 3 за СОЗ
2014 780 000 ДБ,                              ВиК-Бургас ВиК-Бургас О

Намаляване на последиците от наводненията и риска от щети за околната

среда
Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир  "Ясна поляна" Директива 2007/60/ЕО за наводненията,  Закон за водите,  Наредба 13/2004 г. 2015 1 200 000 ДБ "Напоителни системи" ЕАД О

Устойчиво управление на рибните ресурси Зарибяване и други мероприятия за подкрепа устойчивото развитие на рибните ресурси
Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 5 000 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Опазване на редки и застрашени видове; Устойчиво управление на рибните

ресурси

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов

Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за

биологичното разнообразие.
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела
Директива 92/43/ЕС за местообитанията,  Закон за биологичното разнообразие. 2014 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир  "Ясна поляна" Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 66 000 ДБ ДГС "Ново Паничарево" Д

Подобряване на качеството и количеството на водите; Намаляване на

замърсяването с Р вследствие ерозията
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир  "Ясна поляна" (150 дка/год) Директива 98/83/ЕС за питейните води, Закон за водите 2015 380 000 ДБ ДГС "Ново Паничарево" Д

Опазване на водните екосистеми; Подобряване на екологичното състояние

на водите след съоръженията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир  "Ясна поляна" Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 1 000 ПУДООС,  ДБ БД Д

Запазване на добро количествено състояние на повърхностните води Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 7 200 ПУДООС,  ДБ БД Д

BG2IU400R012
р . Зеленковска  - от извор до

вливане  в р.Дяволска

Поддържане на

добро състояние
да

BG2IU600R013

I Участък: р . Караагач  - от извор

до вливане в Черно море;

ІI Участък: р . Трионска - от

извор до вливане в р.Караагач ;

IІІ Участък: р . Узунчаирска - от

извор до   вливане в р.Караагач

Поддържане на

добро състояние
да

BG2IU800R015
р . Лисово дере /Черна река - от

извор до   вливане в Черно море

Поддържане на

много добро

състояние

да

BG2IU600L018 Дяволско блато
Постигане на добро

състояние
Намаляване на замърсяването с N и Р да Прилагане на добри земеделски практики  (145 ха) Директива 91/676/ЕЕС за нитратите 2015 72 000 Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ

Земеделски кооперации,

ОДЗГ
Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в езерото

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 8 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Опазване на екосистемата; Опазване на редки и застрашени видове Поддържане на хидрологичния режим в ЗМ "Стамополу"

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 150 000
ДБ,ОБ,  Международни

проекти , Фондове на ЕС

БД,  РИОСВ,  НПО ,  Община

Созопол , Община

Приморско

Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P

Подобряване на инфраструктурата за отпадъчни води на Северни , Южни територии и селищно образувание

„Узунджата”, II етап - Канална ПС 1А , Канална ПС 2А с колектори и тласкатели до ПСОВ „Китен”, гр .

Приморско .

Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 13 900 000 ОП"ОС", ДБ Община Приморско О

Опазване на екосистемата; Опазване на редки и застрашени видове Поддържане на хидрологичния режим в ПЗ  "Алепу"

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Директива 79/409/ЕС за птиците, Рамсарска конвенция за

опазване на влажните зони, КОДЕФФПМ, , Закон за защитените територии, Закон за биологичното

разнообразие

2015 150 000
ДБ,ОБ,  Международни

проекти , Фондове на ЕС

БД,  РИОСВ,  НПО ,  Община

Созопол , Община

Приморско

Д

Запазване на добро количествено състояние на повърхностните води Контрол на водовземанията Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 7 200 ПУДООС,  ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Изграждане на ПСОВ гр . Малко Търново Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 300 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Малко Търново О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и Р Доизграждане на 10 % канализация на гр . Малко Търново Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 750 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Малко Търново О

Възстановяване на крайречната зона до естествено  (ненарушено ) състояние Провеждане на дейности,ограничаващи ерозията в речните тераси вследствие на добив на инертни материали Директива 2007/60/ЕО за наводненията, Закон за водите 2015 1 000 частни инвестиции
"Технометалстрой

комплект"  ЕООД-Бургас
Д

BG2RE400R002

I Участък: р.Резовска - от извор

до с. Паспала;

II Участък: р.Резовска от

Държавна граница на РБългария

с РТурция до вливане в Черно

море

Поддържане на

добро състояние
да

Стамополу

да

да

1.  Водното тяло се подхранва от дъждовни води.

2 . Констатирано е замърсяване с органични

вещества, азот и фосфор от непречистени

отпадъчни води от селищни образувания.

3 . В периоди на засушаване количеството вода в

езерото намалява, което увеличава концентрацията

на замърсителите.                         4 . Планираното

подобряване на инфраструктурата за отпадъчни

води няма да бъде осъществено преди 2014 г.

Поради това не е възможно подобряване на

състоянието на водите преди 2021 г.

BG2IU400R008
р.Дяволска след яз.Ясна поляна

до вливане в Черно море

BG2VE109R001

BG2IU200L007

BG2IU200L017

BG2IU400L011

да

Поддържане на

добър потенциал

да

да

Речен басейн река Резовска

Поддържане на

добро състояние

Поддържане на

добро състояние

яз.Ясна поляна
Поддържане на

добър потенциал

Постигане на добро

състояние

Речен басейн река Велека

Алепу

I Участък: р . Велека - от

Карстови извори до   граничен

рид ;                                                  IІ

Участък: р . Велека - от граничен

рид до вливане в Черно море;

IІІ Участък: р . Младежка - от

извор до вливане в р.Велека  , ляв

приток;

ІV Участък: р . Айдере - от извор

до вливане в Черно море ;

V Участък: р . Дяволски дол  - от

извор до вливане в р.Велека;

VІ Участък: р . Трашка - от извор

до вливане в р.Велека;

VІІ Участък: р . Еленица- от

извор до вливане в р.Велека



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BG2RE200R001
р.Силистар -  от извор до

вливане в Черно море

Поддържане на

добро състояние
да

Устойчиво управление на рибните ресурси Да се изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки Закон за водите и ЗМПВВППРБ 2011 500 ДБ МТ, МОСВ, МО , МРРБ Д

Предотвратяване попадането на наземни замърсители в крайбрежните води ;

Запазване на структурата, дълбочината и субстрата на крайбрежното дъно
Укрепване на бреговата ивица на Черно море при с. Крапец, Дуранкулак, Езерец НПСЕА 2015 770 000 ДБ,ОПРР Община Шабла, МРРБ Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации , чрез аналитични модели и

научни подходи

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 3 200 ДБ,  международни проекти БД,  ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси Определяне на квоти и определяне на общ допустим улов на ценните видове риба
Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 50 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Въвеждане на  забрани за:

- улов през размножителните периоди на рибите и други хидробионти;

- улов и експлоатация на застрашени видове риба и хидробионти в срок съобразен с видово специфичните

особености на популациите;

- временни забрани за промишлен и любителски риболов с цел опазване на популациите

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 143 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;

- Спазване на определените квоти за улов

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в  морските води
Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 21 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2014 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Доизграждане на 40 % канализация на гр . Шабла Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 4 000 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Шабла О

Устойчиво управление на рибните ресурси Да се изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки Закон за водите и ЗМПВВППРБ 2011 500 ДБ МТ, МОСВ, МО , МРРБ Д

Предотвратяване попадането на наземни замърсители в крайбрежните води ;

Запазване на структурата, дълбочината и субстрата на крайбрежното дъно
Укрепване на бреговата ивица на Черно море при гр . Шабла НПСЕА 2015 165 000 ДБ,ОПРР Община Шабла, МРРБ Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации , чрез аналитични модели и

научни подходи

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 3 200 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Устойчиво управление на рибните ресурси Определяне на квоти и определяне на общ допустим улов на ценните видове риба
Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 50 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Въвеждане на  забрани за:

- улов през размножителните периоди на рибите и други хидробионти;

- улов и експлоатация на застрашени видове риба и хидробионти в срок съобразен с видово специфичните

особености на популациите;

- временни забрани за промишлен и любителски риболов с цел опазване на популациите

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 143 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;

- Спазване на определените квоти за улов

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в  морските води
Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 21 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2014 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Недопускане замърсяването на крайбрежните морски води с нефтопродукти Контрол върху спазване условията от разрешителното на "ПДНГ"  АД Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2015 500 ДБ БД Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P РРМ на ПСОВ KK "Русалка"
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места;  Директива 76/160/ЕЕС за

водите за къпане
2014 2 100 000 частни инвестиции "Болата турист"ЕООД О

Устойчиво управление на рибните ресурси Да се изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки Закон за водите и ЗМПВВППРБ 2011 500 ДБ МТ, МОСВ, МО , МРРБ Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации , чрез аналитични модели и

научни подходи

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 3 200 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Устойчиво управление на рибните ресурси Определяне на квоти и определяне на общ допустим улов на ценните видове риба
Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 50 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Въвеждане на  забрани за:

- улов през размножителните периоди на рибите и други хидробионти;

- улов и експлоатация на застрашени видове риба и хидробионти в срок съобразен с видово специфичните

особености на популациите;

- временни забрани за промишлен и любителски риболов с цел опазване на популациите

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 143 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;

- Спазване на определените квоти за улов

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в  морските води
Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 21 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2014 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

BG2BS000C003 от Камен бряг до нос Калиакра

BG2BS000C001 от с. Дуранкулак до н. Шабла

**Поддържане на

добро състояние
да

Постигане на добро

състояние

Очаква се прецизиране на състоянието към по -

лошо след анализаране на останалите елементи за

качество . Налична е информация за източниците н

въздействие, вкл . р . Дунав и спецификата на

теченията, което на експертна оценка обуславя

вероятността да не бъдат постигнати целите до

2015 г.

BG2BS000C002

да

Постигане на добро

състояние
от н . Шабла до Камен бряг

Крайбрежни морски води

1.Направени проучвания показват исторически

замърсявания с приоритетни и специфични

вещества във водите и седимента.                              2 .

Известно е, че устойчивостта на химичните

замърсители е висока.

3 .Поради трансграничния характер на

констатираните замърсявания, както и

вероятностния характер на предприеманите мерки

от държавите по течението на р . Дунав и големите

и притоци, е малко вероятно достигането на

добро състояние до  2027 г.

да

Констатираните замърсявания имат вероятно

трансграничен характер , също така вероятностен е

характера на предприеманите мерки от държавите

по течението на р . Дунав и големите и притоци,

затова е малко вероятно достигането на добро

състояние до  2027 г.
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Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Доизграждане на 60 % канализация на гр . Каварна Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 + 7 200 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Каварна О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Доизграждане на 40 % канализация на гр . Балчик Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 2 700 000 ОП"ОС", ДБ,  ОБ Община Балчик О

Устойчиво управление на рибните ресурси Да се изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки Закон за водите и ЗМПВВППРБ 2011 500 ДБ МТ, МОСВ, МО , МРРБ Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации , чрез аналитични модели и

научни подходи

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 3 200 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Устойчиво управление на рибните ресурси Определяне на квоти и определяне на общ допустим улов на ценните видове риба
Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 50 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Въвеждане на  забрани за:

- улов през размножителните периоди на рибите и други хидробионти;

- улов и експлоатация на застрашени видове риба и хидробионти в срок съобразен с видово специфичните

особености на популациите;

- временни забрани за промишлен и любителски риболов с цел опазване на популациите

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 143 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в  морските води
Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 21 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2014 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Преодоляване на недостига на води за питейни нужди Обезсоляваща инсталация за питейни цели Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2012 300 000 частни инвестиции "Ентър" ЕООД Д

Преодоляване на недостига на води за питейни нужди Обезсоляваща инсталация за питейни цели Директива 2000/60/ЕС,  Закон за водите 2012 200 000 частни инвестиции "БГ Енерджи" АД Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P

Изграждане на отвеждащ  колектор за битови отпадъчни води за премахване заустванията в зоната на

съществуващото и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтеното  пристанище к.к. "Св. Св.

Константин и Елена"

Директива 91/271/ЕЕС;  Директива 76/160/ЕЕС за водите за къпане 2011 2 700 000 ПУДООС,  ДБ Община Варна О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на нова ПСОВ КК "Златни пясъци"
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места;  Директива 76/160/ЕЕС за

водите за къпане; Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на черупкови организми
2010 + 5 300 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Варна О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P РРМ на ПСОВ КК "Албена"
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места;  Директива 76/160/ЕЕС за

водите за къпане; Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на черупкови организми
2010 + 21 600 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Балчик О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на КПС в КК "Св.Св. Константин и Елена" и тласкател към ПСОВ Варна Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 10 500 000 ОПРР, ДБ Община Варна О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на  дълбоководно заустване на ПСОВ КК "Златни Пясъци"
Директива 76/160/ЕЕС за водите за къпане; Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на

черупкови организми
2010 + 2 700 000 ОПОС,  ДБ Община Варна О

Устойчиво управление на рибните ресурси
Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации , чрез аналитични модели и

научни подходи

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 3 200 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Устойчиво управление на рибните ресурси Определяне на квоти и определяне на общ допустим улов на ценните видове риба
Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 50 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Въвеждане на  забрани за:

- улов през размножителните периоди на рибите и други хидробионти;

- улов и експлоатация на застрашени видове риба и хидробионти в срок съобразен с видово специфичните

особености на популациите;

- временни забрани за промишлен и любителски риболов с цел опазване на популациите

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 143 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в  морските води
Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2015 21 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела

Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и

аквакултури
2014 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P
Изграждане на дълбоководно заустване в Черно море посредством тръбопровод на 100 м от брега в зона за

перспективно ползване на водите на двата колектора за дъждовни води: "Шокъров канал" и "Вълнолом"
Директива 76/160/ЕЕС за водите за къпане 2014 2 700 000 ОПОС Община Варна О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P
Изграждане на колектор под Варненско езеро и отвеждане на водите от бивша ПСОВ Аспарухово към ПСОВ

Варна и превръщането й в ПС
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 6 300 000 ИСПА Община Варна О

Устойчиво управление на рибните ресурси Да се изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки Закон за водите и ЗМПВВППРБ 2011 500 ДБ МТ, МОСВ, МО , МРРБ Д

Предотвратяване попадането на наземни замърсители в крайбрежните води ;

Запазване на структурата, дълбочината и субстрата на крайбрежното дъно
Укрепване бреговата ивица на Черно море при КК "Камчия", община  Аврен НПСЕА 2015 620 000 ДБ,ОПРР Община Аврен , МРРБ Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации , чрез аналитични модели и

научни подходи

Директива 2000/60 ЕС,  Директива 2006/113/ЕО за черупковите организми,  Директива 2006/44/ЕО ,

Закон за рибарството и аквакултурите,  Закон за водите,  Закон за биологичното разнообразие.
2015 3 200 ДБ,  международни проекти БД,  ИАРА Д

Постигане на добро

състояние
да

BG2BS000C004

BG2BS000C005 Варненски залив

от н . Калиакра до преди КК

"Албена"

BG2BS000C013
от преди КК "Албена" до н.

Иланджик

да

Поради трансграничния характер на

констатираните замърсявания и спецификата на

теченията, както и вероятностния характер на

предприеманите мерки от държавите по течението

на р . Дунав и големите и притоци , е малко

вероятно достигането на добро състояние преди

2021 г.

Очаква се прецизиране на състоянието след

анализаране на останалите елементи за качествопо

експертна оценка към по-лошо . Налична е

информация за източниците н въздействие, вкл.от

р . Дунав и спецификата на теченията, което на

експертна оценка обуславя вероятността да не

бъдат постигнати целите до  2015 г.

1 . Идентифицираното въздействие от наземни

източници чрез системата Варненско-Белославско

езера, съчетано с полузатворения характер на

циркулация (заливи). 2 .Подобряването на

състоянието на водите е в пряка зависимост от

прилагането и успешното изпълнение на мерките

за речен басейн на река Провадийска и за

Варненско и Белославско езера.

3 .Установено замърсяване на седиментите с

персистентни органични замърсители.

да
**Поддържане на

добро състояние

Постигане на добро

състояние



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Устойчиво управление на рибните ресурси
Определяне на квоти и определяне на общ допустим улов на ценните видове риба

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 50 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Въвеждане на  забрани за:

- улов през размножителните периоди на рибите и други хидробионти;

- улов и експлоатация на застрашени видове риба и хидробионти в срок съобразен с видово специфичните

особености на популациите;

- временни забрани за промишлен и любителски риболов с цел опазване на популациите
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 143 000 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в  морските води

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 21 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове

Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2014 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Недопускане на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Контрол на дейности по предаване и транспортиране на нефтосъдържащи отпадъци
Директива 2000/59/ЕО ,  Наредба № 15 от 2004 г.  за предаване и приемане на отпадъци -резултат от

корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите

Контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни отпадъчни води
Директива 2000/59/ЕО ,  Наредба № 15 от 2004 г.  за предаване и приемане на отпадъци -резултат от

корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите

Контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци
Директива 2000/59/ЕО ,  Наредба № 15 от 2004 г.  за предаване и приемане на отпадъци -резултат от

корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Контрол   на замърсяването с нефт и/или нефтоводни смеси
Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) 2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите
Контрол на замърсяването от кораби превозващи течни вещества в наливно състояние

Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) 2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите

Контрол на замърсяването от кораби превозващи вредни вещества в опакован вид

Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) 2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите

Прилагане на добри практики свързани с обработването и изхвърлянето на отпадъци , включително корабни

отпадъци
Директива 2000/59/ЕО ,  Наредба № 15 от 2004 г.  за предаване и приемане на отпадъци -резултат от

корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
2015 11 000 ДБ МА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси

Да се изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки

Закон за водите и ЗМПВВППРБ 2011 500 ДБ МТ, МОСВ, МО , МРРБ Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации , чрез аналитични модели и

научни подходи Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 3 200 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Определяне на квоти и определяне на общ допустим улов на ценните видове риба

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 50 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Въвеждане на  забрани за:

- улов през размножителните периоди на рибите и други хидробионти;

- улов и експлоатация на застрашени видове риба и хидробионти в срок съобразен с видово специфичните

особености на популациите;

- временни забрани за промишлен и любителски риболов с цел опазване на популациите
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 143 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове

Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в  морските води

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 21 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове

Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2014 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Устойчиво управление на рибните ресурси

Да се изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки

Закон за водите и ЗМПВВППРБ 2011 500 ДБ МТ, МОСВ, МО , МРРБ Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации , чрез аналитични модели и

научни подходи Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 3 200 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Определяне на квоти и определяне на общ допустим улов на ценните видове риба

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 50 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Въвеждане на  забрани за:

- улов през размножителните периоди на рибите и други хидробионти;

- улов и експлоатация на застрашени видове риба и хидробионти в срок съобразен с видово специфичните

особености на популациите;

- временни забрани за промишлен и любителски риболов с цел опазване на популациите

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 143 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в  морските води

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 21 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2014 8 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P

РРМ на ПСОВ Поморие

Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 76/160/ЕЕС за

водите за къпане;Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на черупкови организми
2010 + 600 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Поморие О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P

Изграждане на нова ПСОВ Равда-Сл.бряг-Несебър

Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места; Директива 76/160/ЕЕС за

водите за къпане;Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на черупкови организми
2010 + 20 800 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Несебър О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P

РРМ на ПСОВ Равда

Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места;  Директива 76/160/ЕЕС за

водите за къпане; Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на черупкови организми
2010 + 8 000 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Несебър О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P
Доизграждане на 10 % канализация на гр . Поморие

Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 1 500 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Поморие О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P
Доизграждане на 20 % канализация на с. Св. Влас

Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 950 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Несебър О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P

Доизграждане на 40 % канализация на с. Ахелой и отвеждането й към ПСОВ Равда-Сл.бряг-Несебър

Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 2 300 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Поморие О

BG2BS000C006

от н . Иланджик -  до точка с

координати

Е 27°53 '43 ''/W42°58'17 ''

Постигане на добро

състояние

Замърсяването е в резултат от въздействието на

река Камчия. След прилагане на мерките за

намаляване на замърсяването във вт на  р . Камчия и

след достатъчно време за постигане на ефекта от

приложените мерки, може да се счита, че е

възможно достигане на доброто състояние.  Тук е

важно да се отбележи, че за това ще способства и

добрия водообмен.

да

Постигане на добро

състояние

от точка с координати

27°53'46" до н.  Емине

BG2BS000C008

BG2BS000C007

Бургаски залив < 30 м

да

да

Поддържане на

добро състояние

BG2BS000C005

1. Идентифицираното въздействие от наземни

източници чрез системата Варненско-Белославско

езера, съчетано с полузатворения характер на

циркулация (заливи). 2 .Подобряването на

състоянието на водите е в пряка зависимост от

прилагането и успешното изпълнение на мерките

за речен басейн на река Провадийска и за

Варненско и Белославско езера.

3 .Установено замърсяване на седиментите с

персистентни органични замърсители.

Постигане на добро

състояние
Варненски залив

1. В района съществуват специфични

хидроморфоложки особености,  свързани с

лошия водообмен.Заливът е свързан с езерата Вая

и Мандра и в съчетание с полузатворения характер

на циркулация е налице затруднен водообмен с

окрити води и малка възможност за

самопречистване.  2.Подобряването на

състоянието на водите е в пряка зависимост от

прилагането и успешното изпълнение на мерките

основно за езерата Вая и Мандра.

да



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на КПС Сарафово и отвеждане на отпадъчни води за пречистване към ПСОВ Поморие Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 + 4 000 000 ОПОС,  ДБ Община Бургас О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на дълбоководно заустване на ПСОВ на ВС "Елените"
Директива 76/160/ЕЕС за водите за къпане; Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на

черупкови организми
2014 2 700 000 ОПОС Община Несебър О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на дълбоководно заустване на ПСОВ Поморие
Директива 76/160/ЕЕС за водите за къпане; Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на

черупкови организми
2014 2 700 000 ОПОС,  ДБ Община Поморие О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на дълбоководно заустване на ПСОВ Равда-Сл.бряг-Несебър
Директива 76/160/ЕЕС за водите за къпане; Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на

черупкови организми
2010 + 2 700 000 ОПОС,  ДБ Община Несебър О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P
Изграждане на пречиствателна станция за битово-фекални води за обслужване на  контейнерен терминал

Бургас-запад и пътнически терминал Бургас
Директива 2000/60/ЕС,  Директива 91/271 ЕЕС,  Закон за водите 2011 1 600 000 Заем от JBIC

ДП  "Пристанищна

инфраструктура"
О

Недопускане на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Осигуряване на оборудване за ликвидиране на  локални замърсявания в акваторията (скимър , бонови

заграждения и др .) за контейнерен терминал Бургас-запад
Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 40 000 Заем от JBIC

ДП  "Пристанищна

инфраструктура"
Д

Недопускане на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Осигуряване на оборудване за ликвидиране на малки локални замърсявания в акваторията (скимър , бонови

заграждения и др .) за пътнически терминал Бургас
Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2015 40 000 Заем от JBIC

ДП  "Пристанищна

инфраструктура"
Д

Недопускане на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Осигуряване на оборудване за ликвидиране на малки локални замърсявания в акваторията (скимър , бонови

заграждения и др .) за Бургаски корабостроителници
Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 40 000 частни инвестиции

 "Бургаски

корабостроителници"
Д

Недопускане на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Осигуряване на оборудване за ликвидиране на малки локални замърсявания в акваторията (скимър , бетонови

заграждения и др .) за КРЗ порт Бургас
Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2015 40 000 частни инвестиции  "КРЗ Порт Бургас" Д

Опазване на водните екосистеми Изхвърляне на драгажни маси в определения район в Черно море за контейнерен терминал Бургас-запад Директива 2008/56/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 500 000 Заем от JBIC, ДБ
ДП  "Пристанищна

инфраструктура"
Д

Опазване на водните екосистеми Изхвърляне на драгажни маси в определения район в Черно море за пътнически терминал Бургас Директива 2008/56/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2015 500 000 Заем от JBIC, ДБ
ДП  "Пристанищна

инфраструктура"
Д

Опазване на водните екосистеми Изхвърляне на драгажни маси в определения район в Черно море за Бургаски корабостроителници Директива 2008/56/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 500 000 частни инвестиции
 "Бургаски

корабостроителници"
Д

Опазване на водните екосистеми Изхвърляне на драгажни маси в определения район в Черно море за КРЗ порт Бургас Директива 2008/56/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2015 500 000 частни инвестиции  "КРЗ Порт Бургас" Д

Недопускане на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Определяне акваторията на пристанището . Изготвяне на план и извършване на мониторинг за качеството на

водите в акваторията. Изготвяне на инструкция с мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товаро -

разтоварни дейности за контейнерен терминал Бургас-запад

Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 5 000 ДБ
ДП  "Пристанищна

инфраструктура"
Д

Недопускане на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Определяне акваторията на пристанището . Изготвяне на план и извършване на мониторинг за качеството на

водите в акваторията. Изготвяне на инструкция с мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товаро -

разтоварни дейности за пътнически терминал Бургас

Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 5 000 ДБ
ДП  "Пристанищна

инфраструктура"
Д

Недопускане на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Определяне акваторията на пристанището . Изготвяне на план и извършване на мониторинг за качеството на

водите в акваторията. Изготвяне на инструкция с мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товаро -

разтоварни дейности за Бургаски корабостроителници

Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 5 000 частни инвестиции, ДБ
 "Бургаски

корабостроителници"
Д

Недопускане на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми

Определяне акваторията на пристанището . Изготвяне на план и извършване на мониторинг за качеството на

водите в акваторията. Изготвяне на инструкция с мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товаро -

разтоварни дейности за КРЗ порт Бургас

Директива 2004/35/ЕС,  ЗМПВВППРБ 2011 5 000 частни инвестиции, ДБ  "КРЗ порт Бургас" Д

Устойчиво управление на рибните ресурси Да се изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки Закон за водите и ЗМПВВППРБ 2011 500 ДБ МТ, МОСВ, МО , МРРБ Д

Предотвратяване попадането на наземни замърсители в крайбрежните води ;

Запазване на структурата, дълбочината и субстрата на крайбрежното дъно
Укрепване на свлачище по Черноморското крайбрежие при гр .  Бургас НПСЕА 2012 8 000 000 ДБ,ОПРР МРРБ, Община Бургас Д

Предотвратяване попадането на наземни замърсители в крайбрежните води ;

Запазване на структурата, дълбочината и субстрата на крайбрежното дъно
Укрепване на свлачище при кв. Сарафово , гр . Бургас НПСЕА 2010 22 000 000 ДБ,ОПРР МРРБ, Община Бургас Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации , чрез аналитични модели и

научни подходи
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 3 200 ДБ,  международни проекти БД,  ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси Определяне на квоти и определяне на общ допустим улов на ценните видове риба Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 50 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Въвеждане на  забрани за:

- улов през размножителните периоди на рибите и други хидробионти;

- улов и експлоатация на застрашени видове риба и хидробионти в срок съобразен с видово специфичните

особености на популациите;

- временни забрани за промишлен и любителски риболов с цел опазване на популациите

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 143 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в  морските води Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 21 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2014 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Недопускане на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми
Контрол на дейности по предаване и транспортиране на нефтосъдържащи отпадъци

Директива 2000/59/ЕО ,  Наредба № 15 от 2004 г.  за предаване и приемане на отпадъци -резултат от

корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите Контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни отпадъчни води
Директива 2000/59/ЕО ,  Наредба № 15 от 2004 г.  за предаване и приемане на отпадъци -резултат от

корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
2015 11 000 ДБ МА Д

BG2BS000C008 Бургаски залив < 30 м
Постигане на добро

състояние
да

1. В района съществуват специфични

хидроморфоложки особености,  свързани с

лошия водообмен.Заливът е свързан с езерата Вая

и Мандра и в съчетание с полузатворения характер

на циркулация е налице затруднен водообмен с

окрити води и малка възможност за

самопречистване.  2.Подобряването на

състоянието на водите е в пряка зависимост от

прилагането и успешното изпълнение на мерките

основно за езерата Вая и Мандра.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите Контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци
Директива 2000/59/ЕО ,  Наредба № 15 от 2004 г.  за предаване и приемане на отпадъци -резултат от

корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми
Контрол   на замърсяването с нефт и/или нефтоводни смеси Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) 2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите Контрол на замърсяването от кораби превозващи течни вещества в наливно състояние Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) 2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите Контрол на замърсяването от кораби превозващи вредни вещества в опакован вид Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) 2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите
Прилагане на добри практики свързани с обработването и изхвърлянето на отпадъци , включително корабни

отпадъци

Директива 2000/59/ЕО ,  Наредба № 15 от 2004 г.  за предаване и приемане на отпадъци -резултат от

корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
2015 11 000 ДБ МА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации , чрез аналитични модели и

научни подходи
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 3 200 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Устойчиво управление на рибните ресурси Определяне на квоти и определяне на общ допустим улов на ценните видове риба Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 50 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Въвеждане на  забрани за:

- улов през размножителните периоди на рибите и други хидробионти;

- улов и експлоатация на застрашени видове риба и хидробионти в срок съобразен с видово специфичните

особености на популациите;

- временни забрани за промишлен и любителски риболов с цел опазване на популациите

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 143 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в  морските води Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 21 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2014 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации , чрез аналитични модели и

научни подходи
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 3 200 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Устойчиво управление на рибните ресурси Определяне на квоти и определяне на общ допустим улов на ценните видове риба Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 50 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Въвеждане на  забрани за:

- улов през размножителните периоди на рибите и други хидробионти;

- улов и експлоатация на застрашени видове риба и хидробионти в срок съобразен с видово специфичните

особености на популациите;

- временни забрани за промишлен и любителски риболов с цел опазване на популациите

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 143 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов.

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в  морските води Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 21 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2014 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Недопускане на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми
Контрол на дейности по предаване и транспортиране на нефтосъдържащи отпадъци

Директива 2000/59/ЕО ,  Наредба № 15 от 2004 г.  за предаване и приемане на отпадъци -резултат от

корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите Контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни отпадъчни води
Директива 2000/59/ЕО ,  Наредба № 15 от 2004 г.  за предаване и приемане на отпадъци -резултат от

корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите Контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци

Директива 2000/59/ЕО ,  Наредба № 15 от 2004 г.  за предаване и приемане на отпадъци -резултат от

корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане на замърсяването с нефтопродукти ; Опазване на водните

екосистеми
Контрол   на замърсяването с нефт и/или нефтоводни смеси

Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL 73/78)
2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите Контрол на замърсяването от кораби превозващи течни вещества в наливно състояние
Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL 73/78)

2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите Контрол на замърсяването от кораби превозващи вредни вещества в опакован вид
Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL 73/78)

2015 11 000 ДБ МА Д

Недопускане замърсяването на морските води; Опазване на екосистемите
Прилагане на добри практики свързани с обработването и изхвърлянето на отпадъци , включително корабни

отпадъци

Директива 2000/59/ЕО ,  Наредба № 15 от 2004 г.  за предаване и приемане на отпадъци -резултат от

корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари 2015 11 000 ДБ МА Д

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на ПСОВ Созопол

Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места;  Директива 76/160/ЕЕС за

водите за къпане; Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на черупкови организми
2010 + 8 000 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Созопол О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Доизграждане на 10 % канализация на гр . Созопол
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места

2010 600 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Созопол О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на дълбоководно заустване на ПСОВ Созопол
Директива 76/160/ЕЕС за водите за къпане; Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на

черупкови организми 2010 + 2 700 000 ОПОС,  ДБ Община Созопол О

Прекратяване на замърсяването на водите Закриване и рекултивация на общинско депо с.Равадиново
 Директива 1999/31/EО за депонирането на отпадъци -  Наредба № 8  от 24.08.2004г.  за депа за

отпадъци 2012 390 000 ИСПА Община Созопол О

Устойчиво управление на рибните ресурси Да се изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки
Закон за водите и ЗМПВВППРБ

2011 500 ДБ МТ, МОСВ, МО , МРРБ Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации , чрез аналитични модели и

научни подходи
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 3 200 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Устойчиво управление на рибните ресурси Определяне на квоти и определяне на общ допустим улов на ценните видове риба Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 50 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Въвеждане на  забрани за:

- улов през размножителните периоди на рибите и други хидробионти;

- улов и експлоатация на застрашени видове риба и хидробионти в срок съобразен с видово специфичните

особености на популациите;

- временни забрани за промишлен и любителски риболов с цел опазване на популациите

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 143 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в  морските води Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 21 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2014 8 000

 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Постигане на добро

състояние
да

Поддържане на

добро състояние
да

BG2BS000C008 Бургаски залив < 30 м

от н . Акин до н. Коракя

BG2BS000C009 Защитена територия Кокетрайс

BG2BS000C010 Бургаски залив > 30 м

да
Постигане на добро

състояние
BG2BS000C011

Малко вероятно е постигане в срок на доброто

състояние (природни причини):                                1 .

Констатирано е замърсяване от наземни

източници.                                                                       2 .

Необходимо е продължително време за

възстановяване на БЕК, използвани за оценка на

състоянието , които ще се повлияят след прилагане

на мерките и ефекта от тях няма да се постигне в

първия планов период



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P Изграждане на ПСОВ Ахтопол
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места;  Директива 76/160/ЕЕС за

водите за къпане; Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на черупкови организми
2010 + 5 300 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Царево О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P  РРМ на ПСОВ Китен - Приморско
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места;  Директива 76/160/ЕЕС за

водите за къпане; Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на черупкови организми
2010 + 9 600 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Приморско О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P РРМ на ПСОВ с. Синеморец
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места;  Директива 76/160/ЕЕС за

водите за къпане; Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на черупкови организми
2014 2 400 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Царево О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P РРМ на ПСОВ с. Варвара
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места;  Директива 76/160/ЕЕС за

водите за къпане; Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на черупкови организми
2014 2 400 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Царево О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P РРМ на ПСОВ с. Лозенец
Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места;  Директива 76/160/ЕЕС за

водите за къпане; Директива 79/923/ЕЕС за водите за развъждане на черупкови организми
2014 3 100 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Царево О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P
Доизграждане на 60 % канализация на гр . Ахтопол

Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2010 + 1 800 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Царево О

Намаляване на замърсяването с органични вещества, N и P
Доизграждане на 50 %  канализация на с. Варвара

Директива 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места 2014 300 000 ОПОС,  ДБ,  ОБ Община Царево О

Устойчиво управление на рибните ресурси
Да се изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки

Закон за водите и ЗМПВВППРБ 2011 500 ДБ МТ, МОСВ, МО , МРРБ Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации , чрез аналитични модели и

научни подходи Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 3 200 ДБ,  международни проекти ИАРА ,  БД Д

Устойчиво управление на рибните ресурси
Определяне на квоти и определяне на общ допустим улов на ценните видове риба

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 50 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Въвеждане на  забрани за:

- улов през размножителните периоди на рибите и други хидробионти;

- улов и експлоатация на застрашени видове риба и хидробионти в срок съобразен с видово специфичните

особености на популациите;

- временни забрани за промишлен и любителски риболов с цел опазване на популациите
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 143 000 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Устойчиво управление на рибните ресурси ; Опазване на редки и застрашени

видове

Провеждане на контрол върху бракониерството ,  в т.ч .:

- Улова, купуването и пренасянето на забранени и защитени за улов риби;

- Използването на риболовните уреди съгласно изискванията;                                     - Спазване на определените

квоти за улов
Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 16 500 ДБ,  международни проекти ИАРА Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове
Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове в  морските води

Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2015 21 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д

Ограничаване на негативното въздействие на инвазивните видове

Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията  в

засегнатите водни тела Стратегически план за действие за Черно море (BS SAP), Закон за рибарство и аквакултури 2014 8 000
 ДБ,  международни

проекти/програми
БД,  ИАРА ,  РИОСВ Д
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