Приложение VII-2

Част 3 - Административни и други мерки
Мярка

Законово основание

Срок за
изпълнение

Стойност
(в евро)

Източник на
финансиране

Отговорна
институция

Тип
мярка

1

2

3

4

5

6

7

Мониторинг на водите
Провеждане на контролен и оперативен мониторинг
Провеждане на собствен мониторинг

Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите и наредбите към него
Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите и наредбите към него

2015
2015

5 000 000
1 000 000

ДБ, ПУДООС
водоползватели

БД и ИАОС
водоползватели

О
О

Провеждане на проучвателен мониторинг (чувствителни и уязвими зони, зони
за рибни видове и черупкови организми, за ефекта от климатични промени, за
ефекта от инвазивни видове, на седименти, хидробионти)

Директива 2000/60 ЕС, Директива за черупковите организми, Директива за
рибите, Директива за замърсяване с нитрати от земеделски източници,
Директива за отпадъчните води от населените места, Закон за водите и
наредбите към него, Закон за биологичното разнообразие

2015

550 000

ДБ, ПУДООС,
международни
програми/проекти

БД, РИОСВ, НПО

О

Изграждане, възстановяване, стопанисване, експлоатация на мониторингови
пунктове

Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите и наредбите към него

2015

1 250 000

ДБ, ПУДООС,
международни
програми/проекти

БД

О

2015 г.

250 000

ДБ, международни
проекти

БД, ИАРА, ЛРС,
НПО

Д

2015

60 000

ДБ, ПУДООС

БД

О

Информационни и образователни мерки
Провеждане на образователни програми и информиране за:
- риболов и бракониерството,
- въздействието на инвазивните видове;
- икономия на вода,
- опазване на Черно море
- добри земеделски практики и др.

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.

Работа на басейновия съвет

Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите

Мониторинг и оценка на Програмата от мерки, актуализация на ПУРБ
Мониторинг и оценка на Програмата от мерки

РДВ, Закон за водите

2012

100 000

ДБ, ПУДООС

БД

О

Актуализация на ПУРБ

РДВ, Закон за водите

2015

4 000 000

ДБ, ПУДООС,
ОП"ОС"

БД

О

Осигуряване на устойчиво управление и представителност на БД като институция за управление на водите
Двойно повишаване на адм. капацитет на БД

Закон за водите

2015

5 000 000

ДБ, ПУДООС

БД

О

Развитие на ГИС; внедряване и поддържане на хидроложки, хидрогеоложки,
екологични модели за управление на водите

Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите

2015

2 000 000

ПУДООС

МОСВ, БД

О

Изграждане на сграда на БД във Варна

Закон за водите

2012

4 000 000

ДБ, ПУДООС

БД

О

Закупуване на сграда за офиса в Бургас

Закон за водите

2010

500 000

ДБ, ПУДООС

БД

О

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

2015

5 500 000

ДБ, ПУДООС

БД

О

Директива 91/676/ЕЕС за нитратите

2013

300 000

ДБ, ОП"ОС"

БД

Д

Директива 91/692/ЕС за емисионни ограничения и качествени цели за
заустване на опасни вещества

2013

6 000

ДБ

БД

Д

Проучване на възможностите за използване на утайките от ПСОВ в селското
стопанство

Директива 86/278/ЕС за употреба на утайки от ПСОВ в селското стопанство

2015

10 000

ОБ, частни
инвестиции

ВиК дружества

Д

Проучване и оценка на потенциала за използване на подводните вливания на
сладки води в Черно море и езерата (Шабленско, Варненско, Белославско)

Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите

2015

250 000

ДБ, ОБ, проекти,
7 РП на ЕС

БД, научни
институти

Д

Проучване на възможностите за проектиране на нови резервоари за
съхраняване на повърхностни води в речните басейни с ниска степен на
използваемост /под 10 – 15 %/ на годишния отток

Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите

2015

250 000

ДБ, ОБ

БД, научни
институти

Д

Проекти и научни разработки
Изготвяне на План за управление на риска от наводнения, включително
предварителна оценка и картиране на районите под заплаха и с риск от
наводнения.
Проучване и оценка на въздействието на земеползването върху състоянието на
повърхностните и подземните води
Проучване (инвентаризация) на източниците на замърсяване с Cd и Hg в
Черноморския басейнов район.

1

3

4

5

6

7

Разработване на научно обосновани норми за разход на вода за поливни нужди
Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите
за целите на издаване на разрешителните за водовземане

2015

10 000

ДБ, ОБ

БД, научни
институти

Д

Разработване на класификационна система за преходни води

Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите

2013

100 000

ДБ, проекти

БД, научни
институти

Д

Разработване на единна методика за определяне на екологичния минимум

Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите

2015

50 000

ДБ, проекти

МОСВ, научни
институти

Д

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Закон за биологичното
разнообразие

2015

35 000

ДБ, проекти

Национален
природонаучен
музей

Д

Директива 92/43/ЕС за местообитанията, Закон за биологичното
разнообразие

2013

65 000

ДБ, проекти

Национален
природонаучен
музей

Д

2012

150 000

ДБ, проекти

ИАРА, Институт
по рибни ресурси

Д

Картиране на възпроизводствените зони на редки полупроходни риби - лупавец
(Rutilus frisii), резовска брияна (Alburnus schischkovi), мандренски уклей
(Alburnus mandrensis), приморска мряна (Barbus bergi)
Мониторинг на популациите на видове риби, попадащи в приложенията на
Директива 92/43/ЕС – резовски карагьоз (Alosa bulgarica), приморска мряна
(Barbus bergi), мандренски уклей (Alburnus mandrensis), резовска брияна
(Alburnus schischkovi), горчивка (Rhodeus amarus)

2

Проучване на възможностите и внасяне на зарибителен материал, произведен в
изкуствени условия с цел подпомагане на дивите популации на редки видове от
Директива 2008/56/ЕС, Стратегически план за действие за Черно море (BS
черноморската ихтиофауна - лаврак (Dicentrarchus labrax), черноморски калкан
SAP), Закон за рибарство и аквакултури
(Psetta maxima), писия (Platichtys flesus luscus), Моруна (Huso huso), пъструга
(Acipenser stellatus), европейска речна змиорка (Anguilla anguilla).

Контролна дейност
Контрол на дънното тралиране

Закон за рибарство и аквакултури

2015

42 000

ДБ

ИАРА

Д

Контрол при изпускане на води от ХТС

Закон за водите

2015

20 000

ДБ

БД

Д

2015

n.a.

ДБ

МОСВ

О

Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите

2015

n.a.

ДБ

БД, МОСВ

О

Директива 96/82/ЕО за сериозните аварии

2015

n.a.

частни средства

оператори на
инсталации

О

Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита

2015

n.a.

ДБ

НСРЗ, РСРЗ

О

Директива 2000/60/ЕС за водите, Закон за водите

2015

n.a.

ДБ

Директива 2000/60/ЕС за водите, Закон за водите

2015

n.a.

ДБ

Директива 2000/60/ЕС за водите, Закон за водите

2015

n.a.

ДБ

Други
Одобряване на инвестиционни предложения/планове, програми или проекти, за
които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на Закона за опазване на околната среда) и
оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитени зони
Директива 2003/35/ЕС за оценката на въздействието върху околната среда
(по реда на Закона за биологичното разнообразие) само след произнасяне с акт
за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с
препоръките от извършените оценки.
Периодичен преглед и актуализация на разрешителните за заустване с цел
регулиране на замърсяването от точкови и дифузни източници.
Ежегодно актуализиране на аварийните планове на предприятията попадащи в
обхвата на Директива 96/82/ЕО
Спазване на условията за съхраняване и транспорт на препарати за растителна
защита
Разработване на фискални преференции на национално ниво за въвеждане на
механизми и практики за водна ефективност
Разработване на адекватна ценова политика за пълно възстановяване на
разходите за постигане на целите на ПУРБ
Разработване на адекватна ценова политика с отчитане на принципа
"замърсителят плаща" при настъпване на замърсяване и / или причиняване на
екологични щети

ВСИЧКО ЗА ПРОГРАМАТА ОТ МЕРКИ, в т.ч.
Основни:
Допълнителни:

Легенда:
в червен цвят са представени кодовете на силно модифицираните водни тела
* - съответната мярка е остойностена при повърхностни води
** анализиран е само 1 елемент за качество; съществуват изследвания за въздействието
влияние върху крайбрежните ВТ
"+" - Възможно е срокът да не бъде спазен по технически и финансови причини

на втока от р. Дунав, който оказва

1 552 732 700
666 076 000
886 656 700

МРРБ, МОСВ,
МФ, БД
МРРБ, МОСВ,
МФ, БД
МРРБ, МОСВ,
МФ, БД

Д
О
О

