КОД
BG2WW
BG2WW1
BG2WW1.1
BG2WW1.2
BG2WW1.3
BG2WW2
BG2WW2.1
BG2WW2.2
BG2WW2.3
BG2WW3
BG2WW3.1
BG2WW3.2
BG2WW4
BG2WW4.1
BG2WW4.2
BG2WW4.3
BG2WW5

Списък от мерки в ПУРБ за Черноморски район
МЯРКА
1. Изграждане на нови и реконструкция на ПСОВ и ГК
1.1. Изграждане на нови и реконструкция на ПСОВ за населени места над 10 000 е.ж.
Изграждане на ПСОВ
Доизграждане на ПСОВ
Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ
1.2. Изграждане на нови и реконструкция на ПСОВ за населени места над 2 000 е.ж.
Изграждане на ПСОВ
Доизграждане на ПСОВ
Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ
1.3. Изграждане на нови и реконструкция на ПСОВ за населени места под 2 000 е.ж.( с канализация или в СОЗ)
Изграждане на ПСОВ в пояс II на СОЗ при водоизточник за питейни нужди от повърхностни води
Изграждане на подходящо пречистване за отпадъчните води
1.4. Kолектори и ГК за населени места над 10 000 е.ж.
Изграждане на канализация, в т.ч. тласкател и/или колектор
Доизграждане на канализация
Изграждане на канална помпена станция с колектори и тласкатели към ПСОВ
1.5. Kолектори и ГК за населени места над 2 000 е.ж.

BG2WW5.1
BG2WW5.2
BG2WW5.3
BG2WW6
BG2WW6.1
BG2WS

Изграждане на канализация
Доизграждане на канализация
Изграждане на канална помпена станция и тласкател към ПСОВ
1.6. Kолектори и ГК за населени места под 2 000 е.ж.
Изграждане на канализация в пояс II на СОЗ при водоизточник за питейни нужди от повърхностни води
2. Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи

BG2WS1
BG2WS2
BG2DW
BG2DW1

Реконструкция на напорен водопровод, помпена станция (ПС) и водоеми за питейни води
Основен ремонт и реконструкция на водоснабдителни обекти и водопроводната мрежа
3. Изграждане на СОЗ
3.1. За повърхностни водоизточници

BG2DW1.1

Изграждане на СОЗ при водоизточник за питейни нужди от повърхностни води

BG2DW1.2

Преучредяване на СОЗ около водоизточниците за питейни нужди от повърхностни води

BG2DW2
BG2DW2.1

3.2. За подземни водоизточници

BG2DW3

3.3. За минерални водоизточници

Изграждане на СОЗ около водовземно съоръжение за питейни нужди от подземни води

BG2DW3.1
BG2BW

Изграждане на СОЗ за минерални водоизточници
4. Води за къпане
Изграждане на отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване заустванията в зоната на
съществуващото и перспективно ползване на водите.
Изграждане на дълбоководно заустване

BG2BW1
BG2BW2
BG2PA
BG2PA1
BG2PA2
BG2PA3
BG2PA4
BG2PA5
BG2LF
BG2LF1
BG2LF1.1
BG2LF2

5. Защитени територии
Възстановяване и поддържане на водния режим на заливната гора
Разширяване на стари и създаване на нови водни площи сред масивите от водолюбива растителност
Подобряване и поддържане на хидрологичния режим
Ограничаване еутрофикацията на влажната зона
Възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост
6. Привеждане в съответствие на депата за отпадъци
6.1. Общински депа с преустановена експлоатация
Закриване и рекултивация на общинско депо
6.2. Депа за промишлени и строителни отпадъци

BG2LF2.1

Закриване и рекултивация (или реконструкция) на депо за промишлени и строителни отпадъци

BG2LF2.2

Реконструкция и модернизация на депо за драгажни утайки

BG2LF3
BG2LF3.1
BG2IP
BG2IP1
BG2PN
BG2PN1

6.3. Премахване на нерегламентирани сметища
Премахване на нерегламентирани сметища
7. Изпълнение на условията в КР
Изграждане на ПСОВ за производствени отпадъчни води
8. Пристанища, пристанищна дейност и корабоплаване
Запълване на задкейовите пространства с драгажни маси. Изхвърляне на останалите количества в
определения район.

BG2PN2

Осигуряване на оборудване за ликвидиране на локални замърсявания в акваторията (скимър, бонови
заграждения и др.)

BG2PN3

Изграждане на ПСОВ за битово-фекални води, в т.ч. ПС и системи за довеждане

BG2PN4

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

BG2PN5
BG2PN6

Изхвърляне на драгажни маси в определения район в Черно море
Да се изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки

BG2PN7

Контрол на дейности по събиране и транспортиране на нефтосъдържащи и битови отпадъци и корабни
отпадъчни води

BG2PN8

Контрол на замърсяването с нефт и/или нефтоводни смеси

BG2PN9

Контрол на замърсяването от кораби превозващи вещества в наливно състояние и в опакован вид
Прилагане на добри практики свързани с обработването и изхвърлянето на отпадъци, включително корабни
отпадъци

BG2PN10
BG2EA
BG2EA1
BG2EA2

9. Борба с абразията и ерозията
Контрол и ограничаване добива на инертни материали от речното корито
Провеждане на дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси вследствие на добив на инертни материали

BG2EA3
BG2AC
BG2AC1
BG2AC2
BG2AC3

Укрепване на свлачища и бреговата ивица на Черно море
10. Селско стопанство:
10.1. Прилагане на добри земеделски практики
10.2. Добри фермерски практики;
10.3. Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита

BG2AC4

10.4. Прилагане на водоспестяващи техники и технологии за напояване

BG2AC4.1
BG2AC5
BG2FL

Изграждане на водоспестяваща система за капково напояване
10.5.Обновяване и доизграждане на напоителните системи
11. Мерки за защита от наводнения:

BG2FL1
BG2FL1.1
BG2FL1.2
BG2FL2
BG2FL2.1
BG2FL2.2
BG2FL2.3
BG2FL2.4
BG2FL3
BG2FL3.1
BG2FL3.2

11.1. Възстановяване и поддържане на потенциално опасните язовири и 500-метров участък след тях

BG2FL3.3

Ремонт на язовирната стена и съоръженията към нея за потенциално опасни язовири
Поддръжка на язовирната стена и съоръженията към нея
11.2. Поддържане на корекции на речни участъци и изграждане на нови
Възстановяване на компрометирани диги
Поддържане на съществуваща корекция
Изграждане на защитни диги и други укрепителни съоръжения
Изпълнение на възстановително-поддържащи мероприятия (надграждане на диги)
11.3. Почистване на речните русла
Почистване на участък от река
Почистване и удълбочаване на участъци от дерета
Осигуряване проводимостта на речното легло след язовирната стена и предпазване на речното легло срещу
изравяне

BG2BD

12. Опазване на биологичните ресурси.

BG2BD1

12.1. Опазване на рибните популации

BG2BD1.1

Зарибяване и други мероприятия за подкрепа устойчивото развитие на рибните ресурси

BG2BD1.2

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

BG2BD1.3

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

BG2BD1.4

Провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации, чрез аналитични модели и научни
подходи

BG2BD1.5

Определяне на квоти и определяне на общ допустим улов на ценните видове риба

BG2BD2
BG2BD2.1
BG2BD2.2
BG2BD3
BG2BD4
BG2BD4.1
BG2EL
BG2EL1
BG2RV
BG2RV1
BG2RV2
BG2RV
BG2RV3
BG2GW
BG2GW1
BG2GW2
BG2GW3
BG2GW4
BG2DF
BG2DF1
BG2AF
BG2AF1
BG2AF2
BG2AM

12.2. Борба с инвазивни видове
Превантивни мерки срещу инвазия от неместни видове
Oценка на промените в екосистемите, на социалните и икономическите последствия в следствие на инвазията
в засегнатите водни тела
12.3. Изграждане на рибни проходи
12.4. Премахване на бентове
Бракуване и премахване на бентово съоръжение
13. Отстраняване на екологични щети
Отстраняване на екологични щети
14. Съхраняване на водни количества.
Поддържане на язовир
Възстановяване първоначалния обем на язовир
15. Улавяне на биогени в язовирите.
Възстановяване първоначалния обем и използването му като капан за биогени
16. Мерки за съхраняване и опазване на минерални води.
Стопанисване на водовземни съоръжения
Оценка на експлоатационните ресурси на водовземно съоръжение
Одържавяване на водовземни съоръжнеия
Изготвяне на балнелогична оценка на минералните води
17. Обезсоляващи инсталации на морски води.
Обезсоляваща инсталация за питейни цели
18. Залесяване на вододайни зони.
Стопанисване на горите във вододайната зона на язовир
Залесяване на голите площи във вододайната зона на язовир
19. Административни мерки.

BG2AM1
BG2AM1.1
BG2AM1.2
BG2AM1.3

19.1. Устойчиво развитие и управление на дейностите по опазване на водите.
Мониторинг на водите
Информационни и образователни мерки
Мониторинг и оценка на Програмата от мерки, актуализация на ПУРБ

BG2AM1.4
BG2AM2
BG2AM2.1
BG2AM2.2

Осигуряване на устойчиво управление и представителност на БД като институция за управление на водите
19.2. Контролна дейност.
Контрол на водовземанията
Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир
Контрол на спазване на условията в разрешителните за заустване и при необходимост преразглеждане на
условията
Контрол по изпълнението на условията в КР
Контрол на дънното тралиране
Контрол при изпускане на води от ХТС

BG2AM2.3
BG2AM2.4
BG2AM2.5
BG2AM2.6
BG2AM3

19.3. Други

BG2AM3.1

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 (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.

BG2AM3.2

Ежегодно актуализиране на аварийните планове на предприятията попадащи в обхвата на Директива 96/82/ЕО

BG2AM3.3

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

BG2AM3.4
BG2AM3.5
BG2AM3.6
BG2PR1
BG2PR2

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
20. Проекти и научни разработки
Проучване и оценка на причините за лошото състояние на водите
Проекти и научни разработки

