Приложение №18.2
Планирани мерки в ПоМ на ПУРБ 2016-2021 за Черноморски район с възможно позитивно влияние за ПУРН

№

Код на мярката
по националния
каталог

1

HY_1

2

3

OS_1

OS_1

Име на мярката в ПУРБ

Действия за изпълнение на мярката

Код на
действие

Източник на
финансиране

Мерки от Проекта на ПУРН, които
отпадат, тъй като постигат основно
целите на ПУРБ

Възстановяване и защита на речните
брегове и речното корито от ерозия

Биологично укрепване

HY_1_5

в рамките на ПоМ
неприложимо
на ПУРБ

Смекчаване на натиска от климатичните
промени

Забрана за сечи на естествена крайбрежна
растителност във водосбора на притоци,
вливащи се в райони със значителен
потенциален риск от наводнение (РЗПРН), с
изключение на случаи, когато е доказана
необходимост за осигуряване на
проводимост на реките

OS_1_7

в рамките на ПоМ
неприложимо
на ПУРБ

Смекчаване на натиска от климатичните
промени

Изпълнение на проекти свързани с
увеличаване лесистостта и възстановяване на
горския потенциал; Увеличаване на горските
територии; Възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите, свързани със
селското и горското стопанство

OS_1_13

в рамките на ПоМ Залесяване на бреговете и заливаемите
на ПУРБ
тераси с подходящи дървесни видове

HY_7_1

в рамките на ПоМ
неприложимо
на ПУРБ

HY_7_7

Забрана за нови корекции на участъци от
в рамките на ПоМ реките, попадащи в границите на
на ПУРБ
защитени територии и защитени зони от
НЕМ "Натура 2000"

4

HY_7

Подобряване на хидроморфологичното
състояние на реките

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

5

HY_7

Подобряване на хидроморфологичното
състояние на реките

Забрана за нови корекции на участъци от
реките, попадащи в границите на защитени
територии и защитени зони от НЕМ Натура
2000

6

OS_2

Повишаване на водното ниво с цел
Подобряване на естественото задържане на
разширяване на съществуващи или
водата
възстановени влажни зони (блата, езера и др.

OS_2_4

в рамките на ПоМ
неприложимо
на ПУРБ

7

OS_2

Подобряване на естественото задържане на
възстановяване на меандри и ръкави
водата

OS_2_7

в рамките на ПоМ
неприложимо
на ПУРБ

8

HY_11

Осигуряване на непрекъснатостта на
водните течения и движението на рибите

Разработване на програма и премахване на
нефункциониращите миграционни бариери

HY_11_2

в рамките на ПоМ
неприложимо
на ПУРБ

HY_11_5

в рамките на ПоМ
неприложимо
на ПУРБ

9

HY_11

Осигуряване на непрекъснатостта на
водните течения и движението на рибите

Въвеждане на условие в разрешителните за
водовземане и/или ползване на ВТ на
задължителен мониторинг от титуляра на
разрешителните, за оценка осигуряването на
непрекъснатост на реката и общо
хидроморфологично въздействие

10

HY_11

Осигуряване на непрекъснатостта на
водните течения и движението на рибите

Забрана за изграждане на прагове, баражи,
водовземания и др. съоръжения
препречващи изцяло речното корито

HY_11_4

в рамките на ПоМ
неприложимо
на ПУРБ

11

HY_11

Осигуряване на непрекъснатостта на
водните течения и движението на рибите

Реконструкция на изградени рибни проходи
в съответствие с изискванията на Наредбата
за изискванията към рибните проходи, а до
издаването и ръководството на ФАО

HY_11_10

в рамките на ПоМ
неприложимо
на ПУРБ

12

HY_12

Осигуряване на непрекъснатостта на
водните течения и движението на рибите

Разрушаване на бентове и прагове за
осигуряване миграцията на рибите

HY_11_8

в рамките на ПоМ
неприложимо
на ПУРБ

13

NI_1

Прилагане на Националните стандарти за
поддържане на земята в добро земеделско и
Намаляване на замърсяването с нитрати от
екологично състояние от подпомаганите
земеделски източници
фермери и при изпълнение на проекти по
ПРСР

14

NI_1

Прилагане на приетите програми от мерки за
Намаляване на замърсяването с нитрати от ограничаване и предотвратяване на
земеделски източници
замърсяването с нитрати от земеделски
източници в нитратно уязвими зони

NI_1_9

Въвеждане и изпълнение на изисквания
в рамките на ПоМ
за добро земеделско и екологично
на ПУРБ
състояние на селскостопанските площи

15

NI_1

Прилагане на приетите правила за добра
Намаляване на замърсяването с нитрати от
земеделска практика извън нитратно
земеделски източници
уязвими зони

NI_1_10

Въвеждане и изпълнение на изисквания
в рамките на ПоМ
за добро земеделско и екологично
на ПУРБ
състояние на селскостопанските площи

NI_1_8

Въвеждане и изпълнение на изисквания
в рамките на ПоМ
за добро земеделско и екологично
на ПУРБ
състояние на селскостопанските площи

16

17

18

19

20

DP_2

DP_13

DP_13

UW_2

UW_2

Намаляване на дифузното замърсяване от
промишлени дейности

Опазване на водите от замърсяване с
препарати за растителна защита

Опазване на водите от замърсяване с
препарати за растителна защита

Осигуряване на събиране, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води на
населените места

Осигуряване на събиране, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води на
населените места

Закриване и рекултивация на депа за
производствени отпадъци

Забрана за складиране на пестициди,
депониране и третиране на отпадъци в
крайбрежните заливаеми ивици

Забрана за складиране на пестициди,
депониране и третиране на отпадъци в
принадлежащите земи на водохранилищата

Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро състояние

Изпълнение на проекти за изграждане,
доизграждане, реконструкция или
модернизация на канализационна система за
агломерации с под 2000 е.ж, вкл.
доизграждане на канализация когато има
изградена ПСОВ или осигуряване на
подходящо пречистване (чрез изграждане на
ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ),
когато има изградена канализация.

DP_2_2

• Ликвидиране или ограничаване
експлоатацията на депа за отпадъци,
особено в заливаеми територии
• Закриване и рекултивиране на стари и
вече неизползваеми промишлени зони
в рамките на ПоМ или отделни предприятия
на ПУРБ
• Мониторинг, поддържане в техническа
изправност и подсигуряване срещу
наводнения и подобряване
стопанисването на хвостохранилища,
шламоотвали, сгуроотвали и други
подобни съоръжения

DP_13_4

• Ликвидиране или ограничаване
експлоатацията на депа за отпадъци,
особено в заливаеми територии
• Закриване и рекултивиране на стари и
вече неизползваеми промишлени зони
в рамките на ПоМ или отделни предприятия
на ПУРБ
• Мониторинг, поддържане в техническа
изправност и подсигуряване срещу
наводнения и подобряване
стопанисването на хвостохранилища,
шламоотвали, сгуроотвали и други
подобни съоръжения

DP_13_5

• Ликвидиране или ограничаване
експлоатацията на депа за отпадъци,
особено в заливаеми територии
• Закриване и рекултивиране на стари и
вече неизползваеми промишлени зони
в рамките на ПоМ или отделни предприятия
на ПУРБ
• Мониторинг, поддържане в техническа
изправност и подсигуряване срещу
наводнения и подобряване
стопанисването на хвостохранилища,
шламоотвали, сгуроотвали и други
подобни съоръжения

UW_2_9

UW_2_2

• Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние
• Рехабилитация на съществуващи
канализационни мрежи
• Изграждане на нови канализационни
в рамките на ПоМ
мрежи с необходимия капацитет
на ПУРБ
• Изпълнение на възстановителни работи
по пътища, водоснабдяване,
канализация, електроснабдителни мрежи
и др. инфраструктура

• Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние
• Рехабилитация на съществуващи
канализационни мрежи
• Изграждане на нови канализационни
в рамките на ПоМ
мрежи с необходимия капацитет
на ПУРБ
• Изпълнение на възстановителни работи
по пътища, водоснабдяване,
канализация, електроснабдителни мрежи
и др. инфраструктура

21

UW_2

Осигуряване на събиране, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води на
населените места

Изграждане, реконструкция или
модернизация на канализационна мрежа за
агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2_4

• Поддържане на съществуващите
канализационни мрежи в добро
състояние
• Рехабилитация на съществуващи
канализационни мрежи
• Изграждане на нови канализационни
в рамките на ПоМ
мрежи с необходимия капацитет
на ПУРБ
• Изпълнение на възстановителни работи
по пътища, водоснабдяване,
канализация, електроснабдителни мрежи
и др. инфраструктура

