
КАТАЛОГ  НА  ДОПЪЛВАЩИТЕ  МЕРКИ СЪОТВЕТНИТЕ ОСНОВНИ МЕРКИ ПО ТОВАРИ ИЛИ ВИД ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА 
В ПРОГРАМАТА ОТ МЕРКИ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА ПОДЗЕМНИТЕ  ВОДИ

№ Група товари Вид товар/защита Код мярка Вид допълнителна мярка тип мярка Коя осн.мярка допълва

1
1 Точкови източници отпадъчни води на 

населени места
BG3PU04 Стимули (данъчни преференции) за собственици на фамилни 

сгради в зони без ПСОВ при изграждане на собствени локални 
LG

BM-UWWTD

2
2 Точкови източници индустрия BG3PI12 Наблюдение на резултати от локална мониторингова мрежа в

уранови находища
AD

OM-PointSourceDischarges

3
3 Точкови източници индустрия BG3PI13 Контрол от разлив на петролни продукти AD

OM-PointSourceDischarges

4 4 Точкови източници индустрия BG3PI14 Проектиране на мониторингов пункт AD OM-PointSourceDischarges

5
5 Точкови източници индустрия BG3PI18 Проучване на подземни води за наличие на метали RS

OM-PointSourceDischarges

6
6 Точкови източници индустрия BG3PI25 Мониторингово проучване на манган и желязо при 

пробовземане с прочерпване
RS

OM-PointSourceDischarges

7
7 Точкови източници индустрия BG3PI26 Наблюдение на резултати от локалната мониторингова мрежа 

на хвостохранилищата 
RS

OM-PointSourceDischarges

8
8 Точкови източници индустрия BG3PI27 Проучване за влиянието на рудодобивната дейност в почви  и 

подземни води и разпространението на тежки метали
RS

OM-PointSourceDischarges

9

9 Точкови източници индустрия BG3PI28 Проучване на подземни води за хлориди, сулфати, твърдост 
(обща), калций, магнезий, електропороводимост, натрий

RS

OM-PointSourceDischarges

10
10 Точкови източници индустрия BG3PI29 Събиране и картиране на информация за изтичане на 

руднични води
RS

OM-PointSourceDischarges

11
11 Точкови източници индустрия BG3PI30 Изследване съдържанието на нефтопродукти в подземни води 

и почви
RS

OM-PointSourceDischarges

12
12 Точкови източници индустрия BG3PI31 Проучвания  за определяне на обхвата на замърсяването в 

подземни води
RS

OM-PointSourceDischarges
13 Точкови източници индустрия BG3PI06 Намаляване на количеството сулфати CO

OM-PointSourceDischarges

13
14 Точкови източници отпадъци BG3PW01 Събиране и картиране на информация за нерегламентирани 

сметища в общините
RS

OM-PointSourceDischarges

14
15 Дифузни източници селско стопанство BG3DA06 Въвеждане на междинни култури  за покриване на почвата за 

рискови периоди
PR

BM-Nitrates

15
16 Дифузни източници селско стопанство BG3DA07 Екстензивно  управление на ливадата чрез косене или пасене 

на добитък
PR

BM-Nitrates

16

17 Дифузни източници селско стопанство BG3DA08 Планирано сеитбообръщение с междинни култури през 
рискови периоди с цел извличане на неизползвания азот от 
предшественика

PR

BM-Nitrates



17
18 Дифузни източници селско стопанство BG3DA03 Насърчаване на екологично земеделие PR

OM-PollutantsDiffuse

18
19 Дифузни източници селско стопанство BG3DA11 Разкриване на МП за мониторингов пункт AD

OM-PollutantsDiffuse

19
20 Дифузни източници селско стопанство BG3DA12 Проучване на подземни води за нитрати RS

BM-Nitrates

20

21 Дифузни източници селско стопанство BG3DA13 Проучване обхвата на разпространението на нитрати в 
подземните води и актуализация на границите на уязвимите 
зони. 

RS

BM-Nitrates
22 22 Дифузни източници селско стопанство BG3DA16 Проучване на подземни води за фосфати RS OM-PollutantsDiffuse

23

23 Дифузни източници селско стопанство BG3DA17 Събиране на актуална информация за местоположението и 
текущото състоянието на складове за пестициди 

RS

OM-PollutantsDiffuse

24
24 Дифузни източници селско стопанство BG3DA18 Обучение на селскостопански производители и фермери за 

прилагане на добри земеделски практики
ED

BM-Nitrates
25 Дифузни източници селско стопанство BG3DA04 Планирано управление на стопанствата и сеитбооборот PR

BM-Nitrates
26 Дифузни източници населени места BG3DU03 Саниране на територията за дифузно замърсяване RH

OM-PollutantsDiffuse

21
27 Дифузни източници индустрия BG3DI08 Проучване на подземни води за сулфати и твърдост (обща) RS

OM-PollutantsDiffuse

25
28 водоползване водоползване BG3WA07 Изготвяне на хидрогеоложки модели за натоварените  

подземни водни тела
RS

OM-EfficientWaterUse

26

29 водоползване Подобряване на 
управлението

BG3WA08
Проучване за определяне на местата на връзките и посоката на
взаимодействието между повърхностните и подземните води

 
RS

OM-EfficientWaterUse

27 30 зони за защита на питейни води BG3DW07 Контрол по спазване на режима на СОЗ.                                        AD OM-ProtectAbstraction

28
31 зони за защита на 

водите
питейни води BG3DW08 Допълнително разкриване на мониторингов пункт за нитрати AD

OM-ProtectAbstraction

29
32 зони за защита на 

водите
питейни води BG3DW09 Изключване на водоизточниците с трайно наднормено 

съдържание на арсен. 
AD

BM-Drinking

30
33 зони за защита на 

водите
питейни води BG3DW10 Допълнително пречистване на питейната вода CO

BM-Drinking

31
34 зони за защита на 

водите
питейни води BG3DW11 Израждане на алтернативен водоизточник CO

BM-Drinking
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