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Мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и 

човешкото здраве при прилагането на ПУРН за периода 2016-2021 г. от становище за 

ЕО 

 

Мярка по наблюдение и 

контрол 
Индикатори 

Периодичнос

т на 

отчитане 

Отговорен 

орган за 

изпълнението 

Поддържане на регистър на 

изпълнените мерки от 

Програмата от мерки на ПУРН 

(код, име, място на прилагане, 

вкл. име и код на ЗЗ, в случай, че 

мярката попада в ЗЗ) 

Брой изпълнени 

мерки  

Ежегодно БДИБР 

Провеждане на мониторинг на 

качеството на водата от 

засегнати от наводнения 

водовземни съоръжения за 

питейно-битово водоснабдяване 

и санитарно-охранителни зони 

Изследвани 

показатели по 

Наредба № 9 от 

16.03.2001 г. за 

качеството на 

водата, 

предназначена за 

питейно-битови цели 

По време и 

след 

наводнения 

Собствениците 

на водовземните 

съоръжения, 

РЗИ 

Провеждане на мониторинг на 

биологични и физико-химични 

показатели за качество, 

определящи екологичното 

състояние на водите във водните 

тела, засегнати от дейности по 

изпълнение на мерки от  ПУРН 

Биологични, 

хидроморфологични 

и физикохимични 

елементи за 

качество; 

Установени 

отрицателни 

въздействия върху 

околната среда и/или 

човешкото здраве в 

резултат на 

прилагане на мерки 

от ПУРН 

Ежегодно БДИБР, 

РИОСВ, 

ИАОС 

Документиране на събитията и 

щетите от наводненията 

Брой документирани 

наводнения с 

описание на: дата, 

място, мащаб и 

оценка на щетите. 

Периодично, 

според 

възникването 

на 

наводнения 

Общини, 

застрахователи, 

ГД ПБЗН, 

НИМХ, 

БДИБР 
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Мярка по наблюдение и 

контрол 
Индикатори 

Периодичнос

т на 

отчитане 

Отговорен 

орган за 

изпълнението 

Обследване на техническото и 

експлоатационното състояние на 

язовирните стени и 

съоръженията към тях и 

участъците с намалена 

проводимост 

Брой обследвани 

язовирни стени и 

съоръженията към 

тях; 

Брой/км участъци с 

намалена 

проводимост 

Ежегодно Държавна 

агенция за 

метрологичен и 

технически 

надзор, областни 

управители, 

кметове, БДИБР 

Съгласувани от БДИБР 

инвестиционни предложения за 

защита от вредното въздействие 

на водите 

Брой становища за 

допустимост по чл. 

155, ал.1, т.23 от 

Закона за водите 

Ежегодно БДИБР 

Стартирали инвестиционни 

предложения/дейности от 

Програмата от мерки в ПУРН, в 

т.ч.: 

 Издадени разрешителни за 

изграждане на нови, 

реконструкция или модернизация 

на съществуващи системи и 

съоръжения за регулиране на 

оттока и за защита от вредното 

въздействие на водите (в и извън 

защитени зони); 

 Издадени разрешителни, 

свързани с осигуряване на 

проводимост на речните корита и 

дерета за преминаване на висока 

вълна; 

 Предварителни уведомления 

за ползване на повърхностни 

води чрез поставяне на временни 

отбивни съоръжения, 

необходими за изграждането на 

строителен обект, във връзка със 

защита от вредното въздействие 

на водите (в границите на и 

извън защитени зони); 

Брой издадени 

разрешителни; 

Брой обработени 

уведомления 

Ежегодно  БДИБР 
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Мярка по наблюдение и 

контрол 
Индикатори 

Периодичнос

т на 

отчитане 

Отговорен 

орган за 

изпълнението 

 Предварителни уведомления 

за поддържане проводимостта на 

некоригирани речни легла извън 

границите на населените места с 

цел осигуряване на проводимост, 

и когато не попадат в зони по чл. 

119а, ал.1, т.5 от Закона за 

водите. 

 


