
Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р. 

Крумовица в участъка от устието на р. Свински дол в 

землището на с. Едрино до началото на гр. Крумовград 

с подходящи дървесни видове. Дейностите да се 

извършват в горски територии- държавна собственост. много висок BG3_APSFR_AR_01 Кърджали Крумовград гр. Крумовград, с. Едрино BG3AR200R009

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Ограничаване на ерозията на 

бреговете и на заливаемите тераси в 

уязвими речни участъци и 

повишаване на водозадържащата 

способност на терена чрез залесяване 

с подходяща храстовидна и дървесна 

растителност 

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване с подходящи дървесни видове на бреговете 

и заливаемите тераси на р. Елбасан дере в участъка 

около устието на през с. Звънарка за повишаване на 

водозадържащия ефект на терена. Дейностите да се 

извършват в горски територии- държавна собственост. много висок BG3_APSFR_AR_01 Кърджали Крумовград гр. Крумовград, с. Вранско BG3AR200R009

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Ограничаване на ерозията на 

бреговете и на заливаемите тераси в 

уязвими речни участъци и 

повишаване на водозадържащата 

способност на терена чрез залесяване 

с подходяща храстовидна и дървесна 

растителност

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_AR_01 Кърджали Крумовград

гр. Крумовград, с. Едрино, с. 

Вранско BG3AR200R009 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_AR_01 Кърджали Крумовград

гр. Крумовград, с. Едрино, с. 

Вранско BG3AR200R009 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване на заливаемите тераси на р. Върбица над 

вливането на р. Ахрендере (зоната на с. Бенковски) с 

подходящи дървесни видове преди за повишаване на 

водозадържащия ефект. Дейностите да се извършват в 

горски територии- държавна собственост. много висок BG3_APSFR_AR_02 Кърджали Кирково с. Бенковски, с. Китка BG3AR400R014

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Дължина на участъка за залесяване 

по двата бряга (2*200 м) = 400 м, 

ширина 40 м.

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_AR_02 Кърджали Кирково с. Бенковски, с. Китка BG3AR400R014 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_AR_02 Кърджали Кирково с. Бенковски, с. Китка BG3AR400R014 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване на заливаемите тераси на р. Джебелска над 

гр. Джебел с подходящи дървесни видове за 

повишаване на водозадържащия ефект. Дейностите да 

се извършват в горски територии- държавна 

собственост. много висок BG3_APSFR_AR_03 Кърджали Джебел гр. Джебел BG3AR400R014

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Дължина на участъка за залесяване 

по двата бряга (2*300 м) = 600 м, 

ширина 40 м.

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_AR_03 Кърджали Джебел гр. Джебел BG3AR400R014 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_AR_03 Кърджали Джебел гр. Джебел BG3AR400R014 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

МЕРКИ ОТ ПРОГРАМАТА ОТ МЕРКИ НА ПУРН, КОИТО СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ПУРБ
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Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване на заливаемите тераси на р. Узундере и 

притоците над гр. Неделино с подходящи дървесни 

видове за повишаване на водозадържащия ефект. 

Дейностите да се извършват в горски територии- 

държавна собственост. много висок BG3_APSFR_AR_04 Смолян Неделино Неделино BG3AR400R016

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Дължина на участъка за залесяване 

по двата бряга (2*500 м) = 1000 м, 

ширина 20 м.

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_AR_04 Смолян Неделино Неделино BG3AR400R016 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_AR_04 Смолян Неделино Неделино BG3AR400R016 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р. 

Голяма река с подходящи дървесни видове преди гр. 

Златоград за повишаване на водозадържащия ефект 

преди гр. Златоград. Дейностите да се извършват в 

горски територии- държавна собственост. много висок BG3_APSFR_AR_05 Смолян Златоград Златоград BG3AR400R017

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Дължина на участъка за залесяване 

по двата бряга (2 * 2 000) = 4 000 м; 

ширина на ивицата за залесяване 10 

м

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р. 

Малка река/Аламовска за повишаване на 

водозадържащия ефект преди гр. Златоград. 

Дейностите да се извършват в горски територии- 

държавна собственост. много висок BG3_APSFR_AR_05 Смолян Златоград Златоград BG3AR400R014

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Дължина на участъка за залесяване 

по двата бряга (2 * 2 000) = 4 000 м; 

ширина на ивицата за залесяване 10 

м

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_AR_05 Смолян Златоград Златоград

BG3AR400R014;

BG3AR400R017;

BG3AR400L018; МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_AR_05 Смолян Златоград Златоград

BG3AR400R014;

BG3AR400R017;

BG3AR400L018; БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_AR_06 Смолян Смолян Смолян

BG3AR800R030;

BG3AR800R031;

BG3AR800R033; МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_AR_06 Смолян Смолян Смолян

BG3AR800R030;

BG3AR800R031;

BG3AR800R033; БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване на заливаемите тераси на р. Маданска и 

притоците над вливането на десен приток (в рамките на 

гр. Мадан) с подходящи дървесни видове за 

повишаване на водозадържащия ефект. Дейностите да 

се извършват в горски територии- държавна 

собственост. много висок BG3_APSFR_AR_07 Смолян Мадан гр. Мадан BG3AR900R034

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Дължина на участъка за залесяване 

по двата бряга (2*200 м) = 400 м, 

ширина 25 м.

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване на заливаемите тераси на десен приток на р. 

Маданска и притоците му с подходящи дървесни 

видове  за повишаване на водозадържащия ефект. 

Дейностите да се извършват в горски територии- 

държавна собственост. много висок BG3_APSFR_AR_07 Смолян Мадан Мадан BG3AR900R034

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Дължина на участъка за залесяване 

по двата бряга (2*200 м) = 400 м, 

ширина 20 м.

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_AR_07 Смолян Мадан Мадан BG3AR900R034 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците
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Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_AR_07 Смолян Мадан Мадан BG3AR900R034 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване с подходящи дървесни видове на бреговете 

и заливаемите тераси на р. Чепинска за повишаване на 

водозадържащия ефект преди гр. Рудозем. Дейностите 

да се извършват в горски територии- държавна 

собственост. много висок BG3_APSFR_AR_08 Смолян Рудозем гр. Рудозем BG3AR900R036

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Дължина на участъка за залесяване 

по двата бряга (2 * 1 500) = 3 000 м; 

ширина на ивицата за залесяване 10 

м - общината е изготвила проект за 

залесяване

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване с подходящи дървесни видове на бреговете 

и заливаемите тераси на р. Елховска за повишаване на 

водозадържащия ефект преди гр. Рудозем. Дейностите 

да се извършват в горски територии- държавна 

собственост. много висок BG3_APSFR_AR_08 Смолян Рудозем гр. Рудозем BG3AR900R036

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Дължина на участъка за залесяване 

по двата бряга (2 * 2 000) = 4 000 м; 

ширина на ивицата за залесяване 10 

м - общината е изготвила проект за 

залесяване

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване с подходящи дървесни видове на бреговете 

и заливаемите тераси на р. Арда за повишаване на 

водозадържащия ефект преди гр. Рудозем. Дейностите 

да се извършват в горски територии- държавна 

собственост. много висок BG3_APSFR_AR_08 Смолян Рудозем гр. Рудозем BG3AR900R036

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Дължина на участъка за залесяване 

по двата бряга (2 * 2 000) = 4 000 м; 

ширина на ивицата за залесяване 10 

м - общината е изготвила проект за 

залесяване

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_AR_08 Смолян Рудозем гр. Рудозем BG3AR900R036 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_AR_08 Смолян Рудозем гр. Рудозем BG3AR900R036 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_TU_01 Ямбол Елхово гр. Елхово BG3TU135R005 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_TU_01 Ямбол Елхово гр. Елхово BG3TU135R005 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Обща площ за залесяване в района с. Самуилово, по 

бреговете на левите и десните притоци на р. Тунджа в 

рамките на РЗПРН.  Дейностите да се извършват в 

горски територии- държавна собственост. много висок BG3_APSFR_TU_02 Сливен; Ямбол

Сливен; Ямбол; 

Тунджа

гр. Ямбол, с. Самуилово, с. 

Глуфишево, с. Крушарe, с. 

Камен, с. Желю войвода, с. 

Хаджидимитрово, с. Завой, с. 

Веселиново, с. Кукорево, с. 

Ханово, с. Окоп, с. Тенево BG3TU570R021

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Обща площ за залесяване: 1200 дка - 

в района с. Самуилово, по бреговете 

на левите и десните притоци на р. 

Тунджа в рамките на РЗПРН. 

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_TU_02 Сливен; Ямбол

Сливен; Ямбол; 

Тунджа

гр. Ямбол, с. Самуилово, с. 

Глуфишево, с. Крушарe, с. 

Камен, с. Желю войвода, с. 

Хаджидимитрово, с. Завой, с. 

Веселиново, с. Кукорево, с. 

Ханово, с. Окоп, с. Тенево BG3TU570R021 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците
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Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_TU_02 Сливен; Ямбол

Сливен; Ямбол; 

Тунджа

гр. Ямбол, с. Самуилово, с. 

Глуфишево, с. Крушарe, с. 

Камен, с. Желю войвода, с. 

Хаджидимитрово, с. Завой, с. 

Веселиново, с. Кукорево, с. 

Ханово, с. Окоп, с. Тенево BG3TU570R021 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване около устията и бреговете на множеството 

леви и десни притоци на Мочурица. Дейностите да се 

извършват в горски територии- държавна собственост. много висок BG3_APSFR_TU_03 Ямбол

Ямбол; 

Стралджа;

Тунджа;

гр. Ямбол; с. Зимница; с. Чарда; 

с. Джинот; с. Воденичане; с. 

Палаузово; с. Маленово; с. 

Веселиново; с. Могила; BG3TU600R022

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

В участъка преди гр. Крумовград на 

р. Крумовица и по двата бряга са 

налице естествени разливни зони: - 

по десния бряг - разливна тераса с 

дължина 1 300 м и широчина 200 - 

250 м необработваеми слабозалесени 

площи; - по левия бряг - раливна 

тераса с дължина 1 400 м и 

широчина 250 - 300 м 

необработваеми слабозалесени 

площи. 

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_TU_03 Ямбол

Ямбол; 

Стралджа; 

Тунджа;

гр. Ямбол; с. Зимница; с. Чарда; 

с. Джинот; с. Воденичане; с. 

Палаузово; с. Маленово; с. 

Веселиново; с. Могила; BG3TU600R022 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_TU_03 Ямбол

Ямбол; 

Стралджа; 

Тунджа;

гр. Ямбол; с. Зимница; с. Чарда; 

с. Джинот; с. Воденичане; с. 

Палаузово; с. Маленово; с. 

Веселиново; с. Могила; BG3TU600R022 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване по бреговете на р. Тунджа - в началото на 

участъка преди вливането на р. Енинска и около 

устието на р. Голямата река и над него. Дейностите да 

се извършват в горски територии- държавна 

собственост. много висок BG3_APSFR_TU_04 Стара Загора Казанлък

с. Енина; 

гр. Казанлък;

BG3TU900R046; 

BG3TU900R042

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване по бреговете на р. Енинска и притоците и, 

както и на подходящи области от водосбора с 

подходящи дървесни видове- над гр. Казанлък. 

Дейностите да се извършват в горски територии- 

държавна собственост. много висок BG3_APSFR_TU_04 Стара Загора Казанлък гр. Казанлък BG3TU900R046

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване по бреговете на р. Тунджа в района на с. 

Овощник. Дейностите да се извършват в горски 

територии- държавна собственост. много висок BG3_APSFR_TU_04 Стара Загора Казанлък с. Овощник BG3TU900R042

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване по бреговете на р. Мъглижка и притоците и, 

както и на подходящи области от водосбора с 

подходящи дървесни видове- над гр. Мъглиж. 

Дейностите да се извършват в горски територии- 

държавна собственост. много висок BG3_APSFR_TU_04 Стара Загора Мъглиж гр. Мъглиж BG3TU900R045

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване по бреговете, както и на подходящи 

области от високите части на водосборите на левите и 

десните притоци на р. Тунджа между устието на р. 

Енинска и устието на р. Мъглижка с подходящи 

дървесни видове- над гр. Мъглиж. Дейностите да се 

извършват в горски територии- държавна собственост. много висок BG3_APSFR_TU_04 Стара Загора Мъглиж с. Ягода

BG3TU900R042; 

BG3TU900R045

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества
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Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 
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приоритизиран

е)
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мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване по бреговете, както и на подходящи 

области от високите части на водосборите на левите и 

десните притоци на р. Тунджа между устието на р. 

Мъглижка и с. Зимница с подходящи дървесни видове- 

над гр. Мъглиж. Дейностите да се извършват в горски 

територии- държавна собственост. много висок BG3_APSFR_TU_04 Стара Загора Мъглиж

с. Ягода; с. Юлиево; с. Шаново; 

с. Зимница BG3TU900R042

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_TU_04 Стара Загора

Казанлък; 

Мъглиж; 

Николаево

с. Бузовград; гр. Казанлък; с. 

Розово, с. Овощник, с. 

Черганово, с. Кънчево, гр. 

Мъглиж, с. Тулово, с. Ягода, с. 

Юлиево, с. Шаново, с. Зимница, 

с. Нова махала, гр. Николаево 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R045; 

BG3TU900R042 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_TU_04 Стара Загора

Казанлък; 

Мъглиж; 

Николаево

с. Бузовград; гр. Казанлък; с. 

Розово, с. Овощник, с. 

Черганово, с. Кънчево, гр. 

Мъглиж, с. Тулово, с. Ягода, с. 

Юлиево, с. Шаново, с. Зимница, 

с. Нова махала, гр. Николаево 

BG3TU900R046; 

BG3TU900R045; 

BG3TU900R042 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_TU_05

Пловдив; Стара 

Загора

Карлово; Павел 

баня

гр. Калофер; с. Виден; гр. Павел 

баня; с. Габарево; с. Осетеново; 

с. Александрово

BG3TU900R059;

BG3TU900R060;

BG3TU900R055; МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_TU_05

Пловдив; Стара 

Загора

Карлово; Павел 

баня

гр. Калофер; с. Виден; гр. Павел 

баня; с. Габарево; с. Осетеново; 

с. Александрово

BG3TU900R059;

BG3TU900R060;

BG3TU900R055; БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE11-REAC12

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи 

Поддържане на добро земеделско и екологично 

състояние на селскостопанските площи в зоната на р. 

Марица и притоците ѝ. висок BG3_APSFR_MA_01 Хасково

Симеоновград; 

Харманли; 

Любимец; 

Свиленград

гр. Симеоновград; с. Преславец; 

гр. Харманли; с. Бисер; с. 

Доситеево; гр. Любимец; гр. 

Свиленград; с. Генералово; с. 

Капитан Андреево; с. 

Славяново; с. Болярски извор; с. 

Лешниково

BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007

Общинска 

администрация

Общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Тъй като пълната защита на 

засегнатия ВиК обект от високи води 

е трудно постижимо имайки предвид 

разположението им в заливаемите 

речни тераси, се препоръчва 

съставяне на система за строг 

контрол на екологичното състояние 

на стопанските площи, през/в-ху 

които се формира повърхностния и 

подземент отток и респективно се 

осъществява подхранването на 

реката. Обхват - 10 000 дка, 

обучение на 100 участника

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_MA_01 Пловдив

Симеоновград; 

Харманли; 

Любимец; 

Свиленград

гр. Симеоновград; с. Преславец; 

гр. Харманли; с. Бисер; с. 

Доситеево; гр. Любимец; гр. 

Свиленград; с. Генералово; с. 

Капитан Андреево; с. 

Славяново; с. Болярски извор; с. 

Лешниково

BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците
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Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_01 Хасково

Симеоновград; 

Харманли; 

Любимец; 

Свиленград

гр. Симеоновград; с. Преславец; 

гр. Харманли; с. Бисер; с. 

Доситеево; гр. Любимец; гр. 

Свиленград; с. Генералово; с. 

Капитан Андреево; с. 

Славяново; с. Болярски извор; с. 

Лешниково

BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предотвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE11-REAC12

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи 

Поддържане на добро земеделско и екологично 

състояние на селскостопанските площи в зоната на р. 

Хасковска/Харманлийска и притоците й. висок BG3_APSFR_MA_02 Хасково

Хасково; 

Харманли

гр. Хасково; с. Въгларово; с. 

Стамболийски; с. Подкрепа; с. 

Стойково; с. Динево; с. Родопи; 

с. Брягово; с. Узунджово; с. 

Тракиец; гр. Харманли BG3MA100R011

Общинска 

администрация

Общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Тъй като пълната защита на 

засегнатия ВиК обект (кладенец) от 

високи води е трудно постижимо с 

оглед близостта му до основното 

речно корито, се препоръчва 

съставяне на система за строг 

контрол на екологичното състояние 

на стопанските площи, през/върху 

които се формира повърхностния и 

подземент отток и респективно се 

осъществява подхранването на 

реката. Обхват - 10 000 дка, 

обучение на 100 участника.

PRO58-

REAC145

Поддържане на съществуващите 

канализационни мрежи в добро 

състояние

Поддръжка на 80 км от канализационната мрежа на гр. 

Хасково в добро състояние - периодични инспекции и 

почистване на шахти, колектори, решетки и др. много висок BG3_APSFR_MA_02 Хасково Хасково гр. Хасково BG3MA100R011 ВиК оператор общинска администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

PRO60-

REAC147

Рехабилитация на съществуващи 

канализационни мрежи

Рехабилитация на 20 км от канализационната мрежа на 

гр. Хасково. среден BG3_APSFR_MA_02 Хасково Хасково гр. Хасково BG3MA100R011 ВиК оператор

МРРБ; общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

PRO58-

REAC145

Поддържане на съществуващите 

канализационни мрежи в добро 

състояние

Поддръжка на 40 км от канализационната мрежа на гр. 

Харманли в добро състояние - периодични инспекции и 

почистване на шахти, колектори, решетки и др. много висок BG3_APSFR_MA_02 Хасково Харманли гр. Харманли BG3MA100R011 ВиК оператор общинска администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

PRO60-

REAC147

Рехабилитация на съществуващи 

канализационни мрежи

Рехабилитация на 10 км от канализационната мрежа на 

гр. Харманли. висок BG3_APSFR_MA_02 Хасково Харманли гр. Харманли BG3MA100R011 ВиК оператор

МРРБ; общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_MA_02 Хасково

Хасково; 

Харманли

гр. Хасково; с. Въгларово; с. 

Стамболийски; с. Подкрепа; с. 

Стойково; с. Динево; с. Родопи; 

с. Брягово; с. Узунджово; гр. 

Харманли BG3MA100R011 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_02 Хасково

Хасково; 

Харманли

гр. Хасково; с. Въгларово; с. 

Стамболийски; с. Подкрепа; с. 

Стойково; с. Динево; с. Родопи; 

с. Брягово; с. Узунджово; гр. 

Харманли BG3MA100R011 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

6



Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRE11-REAC12

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи 

Поддържане на добро земеделско и екологично 

състояние на селскостопанските площи в зоната на р. 

Стара река и притоците й. висок BG3_APSFR_MA_03 Стара Загора Раднево с. Бели брег BG3MA200R028

Общинска 

администрация

Общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Тъй като пълната защита на 

кладенеца по десния бряг на р. 

Сазлийка съоръжение от наводнение 

е трудно постижимо с оглед 

близостта му до основното речно 

корито и равнинния характер на 

терена зад защитните диги, се 

препоръчва съставяне на система за 

строг контрол на екологичното 

състояние на стопанските площи, 

през/в-ху които се формира 

повърхностния и подземен отток и 

респективно се осъществява 

подхранването на реката. Обхват 20 

000 дка, обучение с 120 участника.

PRE34-REAC49

Почистване и рекултивация на 

замърсени терени от минна 

дейност

По експертна оценка може да се определят около 1 500 

000 за рекултивация на замърсени терени. среден BG3_APSFR_MA_03

Хасково, Стара 

Загора

Симеоновград, 

Гълъбово, 

Раднево

гр, Симеоновград, с. Бели бряг, 

с. Българене, гр. Гълъбово, с. 

Знаменосец, с. Искрица, с. 

Калугерово, с. Любеново, с. 

Медникарово, с. Мусачево, с. 

Мъдрец, с. Навъсен, с. 

Обручище, с. Пясъчево, гр. 

Раднево, с. Рисиманово, гр. 

Троян

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030

Областна 

администрация БД

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

По експертна оценка може да се 

определят около 1 500 000 за 

рекултивация на замърсени терени.

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_MA_03

Хасково, Стара 

Загора

Симеоновград, 

Гълъбово, 

Раднево

гр, Симеоновград, с. Бели бряг, 

с. Българене, гр. Гълъбово, с. 

Знаменосец, с. Искрица, с. 

Калугерово, с. Любеново, с. 

Медникарово, с. Мусачево, с. 

Мъдрец, с. Навъсен, с. 

Обручище, с. Пясъчево, гр. 

Раднево, с. Рисиманово, гр. 

Троян

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците
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Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_03

Хасково, Стара 

Загора

Симеоновград, 

Гълъбово, 

Раднево

гр, Симеоновград, с. Бели бряг, 

с. Българене, гр. Гълъбово, с. 

Знаменосец, с. Искрица, с. 

Калугерово, с. Любеново, с. 

Медникарово, с. Мусачево, с. 

Мъдрец, с. Навъсен, с. 

Обручище, с. Пясъчево, гр. 

Раднево, с. Рисиманово, гр. 

Троян

BG3MA200R014; 

BG3MA200R016; 

BG3MA200R017; 

BG3MA200R018; 

BG3MA200R028; 

BG3MA200R029; 

BG3MA200R030 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE11-REAC12

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи 

Поддържане на добро земеделско и екологично 

състояние на селскостопанските площи в зоната на р. 

Марица и притоците й. висок BG3_APSFR_MA_04

Пловдив; Стара 

Загора; 

Хасково

Първомай; 

Чирпан; 

Димитровград; 

Хасково; 

Симеоновград

с. Добри дол; с. Караджалово; с. 

Скобелево; с. Сталево; с. Златна 

ливада;  с. Великан; с. Ябълково; 

с. Крум; гр. Димитровград; с. 

Брод; с. Черногорово; с. 

Златополе; с. Райново; с. Нова 

Надежда; с. Константиново; гр. 

Симеоновград 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048

Общинска 

администрация

Общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Тъй като пълната защита на 

засегнатия ВиК обект от високи води 

е трудно постижимо имайки предвид 

разположението им в заливаемите 

речни тераси, се препоръчва 

съставяне на система за строг 

контрол на екологичното състояние 

на стопанските площи, през/в-ху 

които се формира повърхностния и 

подземент отток и респективно се 

осъществява подхранването на 

реката. Обхват - 15 000 дка, 

обучение на 120 участника.

PRO60-

REAC147

Рехабилитация на съществуващи 

канализационни мрежи

Рехабилитация на 15 км от канализационната мрежа на 

гр. Димитровград. среден BG3_APSFR_MA_04 Хасково Димитровград гр. Димитровград BG3MA350R039 ВиК оператор

МРРБ; общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола. Необходимо е да не се допуска 

обезлесяване на водосбора на р. Тополница и яз. 

Тополница висок BG3_APSFR_MA_04

Пловдив; Стара 

Загора; 

Хасково

Първомай; 

Чирпан; 

Димитровград; 

Хасково; 

Симеоновград

с. Добри дол; с. Караджалово; с. 

Скобелево; с. Сталево; с. Златна 

ливада;  с. Великан; с. Ябълково; 

с. Крум; гр. Димитровград; с. 

Брод; с. Черногорово; с. 

Златополе; с. Райново; с. Нова 

Надежда; с. Константиново; гр. 

Симеоновград 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_04

Пловдив; Стара 

Загора; 

Хасково

Първомай; 

Чирпан; 

Димитровград; 

Хасково; 

Симеоновград

с. Добри дол; с. Караджалово; с. 

Скобелево; с. Сталево; с. Златна 

ливада;  с. Великан; с. Ябълково; 

с. Крум; гр. Димитровград; с. 

Брод; с. Черногорово; с. 

Златополе; с. Райново; с. Нова 

Надежда; с. Константиново; гр. 

Симеоновград 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 
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Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRO58-

REAC145

Поддържане на съществуващите 

канализационни мрежи в добро 

състояние

Поддръжка на 5000 м канализационна мрежа в 

западната част на гр. Пловдив. висок BG3_APSFR_MA_05 Пловдив Пловдив гр. Пловдив BG3MA500R117 ВиК оператор общинска администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

PRO60-

REAC147

Рехабилитация на съществуващи 

канализационни мрежи

Рехабилитация на 1000 м канализационна мрежа в 

западната част на гр. Пловдив. среден BG3_APSFR_MA_05 Пловдив Пловдив гр. Пловдив BG3MA500R117 ВиК оператор

МРРБ; общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

PRO58-

REAC145

Поддържане на съществуващите 

канализационни мрежи в добро 

състояние

Поддръжка на 80 000 м канализационна мрежа в 

западната част на гр. Пловдив. висок BG3_APSFR_MA_05 Пловдив Пловдив гр. Пловдив BG3MA500R117 ВиК оператор общинска администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

PRO60-

REAC147

Рехабилитация на съществуващи 

канализационни мрежи

Рехабилитация на 20 000 м канализационна мрежа в 

западната част на гр. Пловдив. среден BG3_APSFR_MA_05 Пловдив Пловдив гр. Пловдив BG3MA500R117 ВиК оператор

МРРБ; общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Следва да се предвиди монтаж на 

обратни клапи при всички места на 

заустване на колектори в р. Марица.

PRE11-REAC12

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи 

Поддържане на добро земеделско и екологично 

състояние на селскостопанските площи във водосбора 

на р. Марица Обхваща 50 000 дка; предвижда се едно 

обучение със 150 участника; среден BG3_APSFR_MA_05

Пловдив; Стара 

Загора

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови

с. Оризари; Пловдив; с. 

Катуница; гр. Садово; с. 

Чешнегирово; с. Поповица; с. 

Милево; с. Маноле; с. 

Трилистник; с. Чалъкови; с. 

Белозем; с. Виница; с. Градина; 

гр. Първомай; с. Крушево; с. 

Мирово; с. Плодовитово; с. 

Черна гора; с. Партизанин; с. 

Горно Белево

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126

Общинска 

администрация

Общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_MA_05

Пловдив; Стара 

Загора

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови

с. Оризари; Пловдив; с. 

Катуница; гр. Садово; с. 

Чешнегирово; с. Поповица; с. 

Милево; с. Маноле; с. 

Трилистник; с. Чалъкови; с. 

Белозем; с. Виница; с. Градина; 

гр. Първомай; с. Крушево; с. 

Мирово; с. Плодовитово; с. 

Черна гора; с. Партизанин; с. 

Горно Белево

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_05

Пловдив; Стара 

Загора

Родопи; 

Пловдив; 

Садово; 

Марица; 

Раковски; 

Първомай; 

Братя 

Даскалови

с. Оризари; Пловдив; с. 

Катуница; гр. Садово; с. 

Чешнегирово; с. Поповица; с. 

Милево; с. Маноле; с. 

Трилистник; с. Чалъкови; с. 

Белозем; с. Виница; с. Градина; 

гр. Първомай; с. Крушево; с. 

Мирово; с. Плодовитово; с. 

Черна гора; с. Партизанин; с. 

Горно Белево

BG3MA300R062; 

BG3MA350R039; 

BG3MA400R076; 

BG3MA500R117; 

BG3MA500R103; 

BG3MA500R126 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предотвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_MA_06 Пловдив Първомай

гр. Първомай; с. Дълбок извор; 

с. Поройна

BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_06 Пловдив Първомай

гр. Първомай; с. Дълбок извор; 

с. Поройна

BG3MA300R056; 

BG3MA300R057 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предотвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 
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Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Стабилизиране на коритото на р. Марица и притоците 

й чрез биологично укрепване извън зоната на РЗПРН, 

във високите части на водосбора. много висок BG3_APSFR_MA_07 София Костенец гр. Костенец BG3MA900R201

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

PRO58-

REAC145

Поддържане на съществуващите 

канализационни мрежи в добро 

състояние

Поддържане на 60 км от канализационната мрежа на 

гр. Пазарджик в добро състояние. висок BG3_APSFR_MA_07 Пазарджик Пазарджик гр. Пазарджик

BG3MA790R157; 

BG3MA700R143; 

BG3MA800R158 ВиК оператор общинска администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

PRO60-

REAC147

Рехабилитация на съществуващи 

канализационни мрежи

Рехабилитация на 30 км от канализационната мрежа на 

гр. Пазарджик. среден BG3_APSFR_MA_07 Пазарджик Пазарджик гр. Пазарджик

BG3MA790R157; 

BG3MA700R143; 

BG3MA800R158 ВиК оператор

МРРБ; общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

PRO58-

REAC145

Поддържане на съществуващите 

канализационни мрежи в добро 

състояние

Поддържане на 35 км от канализационната мрежа на 

гр. Стамболийски в добро състояние. висок BG3_APSFR_MA_07 Пловдив Стамболийски гр. Стамболийски BG3MA700R143 ВиК оператор общинска администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола. Необходимо е да не се допуска 

обезлесяване на водосбора на р. Тополница и яз. 

Тополница висок BG3_APSFR_MA_07

Пазарджик; 

Пловдив; 

София област

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийски; 

Родопи; 

Костенец

с. Габровица; с. Момина 

клисура; гр. Белово; с. 

Дъбравите; с. Голямо Белово; с. 

Мененкьово; с. Злокучене; с. 

Бошуля; гр. Септември; с. 

Звъничево; с. Мокрище; гр. 

Пазарджик; с. Главиница; с. 

Синитево; с. Мирянци; с. 

Огняново; с. Хаджиево; с. 

Говедаре; с. Триводици; гр. 

Стамболийски; с. Кадиево; с. 

Оризари; гр. Костенец

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157; 

BG3MA800R158; 

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201; 

BG3MA700R149; 

BG3MA600R130; 

BG3MA500R117   МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_07

Пазарджик; 

Пловдив; 

София област

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийски; 

Родопи; 

Костенец

с. Габровица; с. Момина 

клисура; гр. Белово; с. 

Дъбравите; с. Голямо Белово; с. 

Мененкьово; с. Злокучене; с. 

Бошуля; гр. Септември; с. 

Звъничево; с. Мокрище; гр. 

Пазарджик; с. Главиница; с. 

Синитево; с. Мирянци; с. 

Огняново; с. Хаджиево; с. 

Говедаре; с. Триводици; гр. 

Стамболийски; с. Кадиево; с. 

Оризари; гр. Костенец

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157; 

BG3MA800R158; 

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201; 

BG3MA700R149; 

BG3MA600R130; 

BG3MA500R117   БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE11-REAC12

Въвеждане и изпълнение на 

изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи 

Поддържане на добро земеделско и екологично 

състояние на селскостопанските площи във водосбора 

на р. Стряма и р. Пикла. Площ 1000 дка и обучение на 

30 души. висок BG3_APSFR_MA_08 Пловдив Калояново

с. Ръжево; с. Черноземен; с. 

Ръжево Конаре; с. Дълго поле; 

Калояново

BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083 

Общинска 

администрация

Общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Мярката важи за цялата територия 

на РЗПРН.

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола. Необходимо е да не се допуска 

обезлесяване на водосбора на р. Тополница и яз. 

Тополница висок BG3_APSFR_MA_08 Пловдив Калояново

с. Ръжево; с. Черноземен; с. 

Ръжево Конаре; с. Дълго поле; 

Калояново

BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_08 Пловдив Калояново

с. Ръжево; с. Черноземен; с. 

Ръжево Конаре; с. Дълго поле; 

Калояново

BG3MA400R076; 

BG3MA400R077; 

BG3MA400R083 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 
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Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Да не се допуска обезлесяване на водосбора на р. 

Чепеларска, а при извършване на регламентирани сечи 

да се предвидят мероприятия за възстановяване, чрез 

засаждане на нови дървесни видове, подпомагащи 

забавянето на повърхностния отток. висок BG3_APSFR_MA_09 Смолян Чепеларе гр. Чепеларе

BG3MA500R115;

BG3MA500R116 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_09 Смолян Чепеларе гр. Чепеларе

BG3MA500R115;

BG3MA500R116 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE11-REAC12

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи 

Поддържане на добро земеделско и екологично 

състояние на селскостопанските площи в зоната на р. 

Потока и притоците ѝ. нисък BG3_APSFR_MA_10 Пловдив

Съединение; 

Марица; 

Родопи

гр. Съединение; с. Войсил; с. 

Костиево; с. Цалапица

BG3MA500R128; 

BG3MA500R129

Общинска 

администрация

Общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

От извършените огледи и данни от 

местни жители е налице замърсяване 

на водите на р. Потока, поради 

заустване на органични отпадъци от 

разположени нагоре по течението 

животновъдни предприятия и др. В 

зоната на реката при гр. Съединение 

и надолу по течението се наблюдава 

еутрофикация, интензивно развитие 

на блатна растителност и наличие на 

мирис. Следва да се предвидят 

мероприятия по контрол на 

разпространението на замърсители. 

Препоръчва се още съставяне на 

система за строг контрол на 

екологичното състояние на 

стопанските площи, върху които се 

формира повърхностният и подземен 

отток и респективно се осъществява 

подхранването на реката. Обхват 30 

000 дка, обучение със 130 участника.

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_MA_10 Пловдив

Съединение; 

Марица

гр. Съединение; с. Войсил; с. 

Костиево

BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_10 Пловдив

Съединение; 

Марица

гр. Съединение; с. Войсил; с. 

Костиево

BG3MA500R128; 

BG3MA500R129 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предотвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Стабилизиране коритата на притоците на р. Въча чрез 

биологично укрепване, извън зоната на РЗПРН. 

Залесяване на горски територии- държавна собственост 

на притоците на р. Въча, извън зоната на РЗПРН.                                                                        много висок BG3_APSFR_MA_11 Пловдив

Кричим; 

Перущица

гр. Кричим, гр. Перущица; с. 

Куртово Конаре

BG3MA600R131; 

BG3MA600R130

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Мярката важи за цялата територия 

на РЗПРН.

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_MA_11 Пловдив

Кричим; 

Перущица

гр. Кричим, гр. Перущица; с. 

Куртово Конаре

BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_11 Пловдив

Кричим; 

Перущица

гр. Кричим, гр. Перущица; с. 

Куртово Конаре

BG3MA600R131; 

BG3MA600R130 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

11



Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_MA_12 Смолян Девин гр. Девин BG3MA600R136 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_12 Смолян Девин гр. Девин BG3MA600R136 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Стабилизиране на коритото на р. Стара река и 

притоците й чрез биологично укрепване, в комбинация 

със съоръжения за задържане и редуциране на твърдия 

отток, в това число едри скални късове, валуни, чакъл и 

дънери, извън зоната на РЗПРН. много висок BG3_APSFR_MA_13 Пазарджик Пещера гр. Пещера BG3MA700R146

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Река Стара река и притоците ѝ в 

зоната горния край на РЗПРН се 

характеризират с голям надлъжен 

наклон и висок ерозионен потенциал. 

Значителни количества наноси се 

отлагат в зоните с по-малък наклон, 

като формираните наносни конуси и 

острови се състоят от едри чакъли и 

валуни. Освен редуциране на 

светлото сечение при отлагане в 

коритото на Стара река и притоците 

ѝ, преносът на големи количества 

наноси при високи води създава риск 

от компрометиране на защитните 

подпорни стени, дънни прагове и 

мостове и затлачване на мостовите 

отвори. Задържането на част от тези 

наноси може да се осигури 

посредством биологично укрепване 

на деретата и основните реки в 

комбинация с изграждане на 

наносозадържащи съоръжения и 

прагове в по-високите части на 

водосбора (извън РЗПРН). Според 

експертна оценка може да бъде 

изпълнено залесяване на 10 дка от 

PRE11-REAC12

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи 

Поддържане на добро земеделско и екологично 

състояние на селскостопанските площи в зоната на р. 

Стара река и притоците й (около 1500 дка) висок BG3_APSFR_MA_13 Пазарджик Брацигово с. Исперихово BG3MA700R144

Общинска 

администрация

Общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Тъй като пълната защита на 

водовземното съоръжение от високи 

води е трудно постижимо с оглед 

близостта му до основното речно 

корито, се препоръчва съставяне на 

система за строг контрол на 

екологичното състояние на 

стопанските площи, през/в-ху които 

се формира повърхностния и 

подземен отток и респективно се 

осъществява подхранването на 

реката.

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_MA_13

Пловдив; 

Пазарджик

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийски

гр. Пещера; с. Бяга; с. 

Исперихово; гр. Кривим; с. 

Куртово Конаре; с. Ново село; 

гр. Стамболийски; с. Триводици

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_13

Пловдив; 

Пазарджик

Пещера; 

Брацигово; 

Стамболийски

гр. Пещера; с. Бяга; с. 

Исперихово; гр. Кривим; с. 

Куртово Конаре; с. Ново село; 

гр. Стамболийски; с. Триводици

BG3MA700R146; 

BG3MA700R144 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 
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Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Стабилизиране на коритото на р. Стара река и 

притоците й чрез биологично укрепване, в комбинация 

със съоръжения за задържане и редуциране на твърдия 

отток, в това число едри скални късове, валуни, чакъл и 

дънери, извън зоната на РЗПРН. Залесяване на горски 

територии- държавна собственост . много висок BG3_APSFR_MA_14 Пазарджик Батак гр. Батак BG3MA700R148

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

PRE11-REAC12

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи 

Поддържане на добро земеделско и екологично 

състояние на селскостопанските площи във водосбора 

на р. Карлъшка (1000 дка). Предвижда се едно 

обучение с 30 участника среден BG3_APSFR_MA_14 Пазарджик Батак гр. Батак BG3MA700R148

Общинска 

администрация

Общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_MA_14 Пазарджик Батак гр. Батак BG3MA700R148 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_14 Пазарджик Батак гр. Батак BG3MA700R148 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Ограничаване на ерозията на брега и на заливаемите 

тераси на  уязвими речни участъци чрез залесяване с 

храстовидна и дървесна растителност и други 

строителни методи. Дейностите да се извършват в 

горски територии- държавна собственост. много висок BG3_APSFR_MA_15 Пазарджик Лесичово с. Лесичово BG3MA800R159

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

PRE11-REAC12

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи 

Поддържане на добро земеделско и екологично 

състояние на селскостопанските площи в зоната на р. 

Tополница и притоците й - 4000 дка, обучение на 70 

участника. висок BG3_APSFR_MA_15 Пазарджик

Лесичово; 

Пазарджик

с. Лесичово; с. Калугерово; с. 

Динката; с. Памидово; с. 

Юнаците; с. Драгор; гр. 

Пазарджик; с. Априлци; с. 

Гелеменово; с. Сарая; с. Ивайло; 

с. Добровница;     

BG3MA800R158; 

BG3MA800R159

Общинска 

администрация

Общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Тъй като пълната защита на ВиК 

обектите (извор и водовземане) от 

високи води е трудно постижимо с 

оглед близостта им до основното 

речно корито, се препоръчва 

съставяне на система за строг 

контрол на екологичното състояние 

на стопанските площи, през/в-ху 

които се формира повърхностния и 

подземент отток и респективно се 

осъществява подхранването на 

реката.

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола. Необходимо е да не се допуска 

обезлесяване на водосбора на р. Тополница и яз. 

Тополница висок BG3_APSFR_MA_15 Пазарджик

Лесичово; 

Пазарджик

с. Лесичово; с. Калугерово; с. 

Динката; с. Памидово; с. 

Юнаците; с. Драгор; гр. 

Пазарджик; с. Априлци; с. 

Гелеменово; с. Сарая; с. Ивайло; 

с. Добровница;     

BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_15 Пазарджик

Лесичово; 

Пазарджик

с. Лесичово; с. Калугерово; с. 

Динката; с. Памидово; с. 

Юнаците; с. Драгор; гр. 

Пазарджик; с. Априлци; с. 

Гелеменово; с. Сарая; с. Ивайло; 

с. Добровница;     

BG3MA800R158; 

BG3MA800R159 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Ограничаване на ерозията по бреговете на притоците и 

на р. Тополница, както и на заливаемите им тераси чрез 

залесяване  горски територии- държавна собственост с 

подходяща растителност в комбинация с други 

строителни методи - изграждане на наносозадържащи 

съоръжения.. много висок BG3_APSFR_MA_16 София Пирдоп с. Душанци BG3MA800R175

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества Обща площ за залесяване: 150 дка
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Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRE33-REAC48

Закриване и рекултивиране на 

стари и вече неизползваеми 

промишлени зони или отделни 

предприятия  

В рамките на целия водосбор на р. Тополница са 

разположени голям брой насипища от стари минни 

разработки, главно във водосборите на р. Медетска, р. 

Пирдопска и р. Воздол. Тази мярка има за цел 

предпазване от разливане на замърсени води по 

протежение на зялата река след хвостохранилище 

"Медет" (Златишко Кале) до язовир "Тополница". среден BG3_APSFR_MA_16

София, 

Пазарджик

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище

гр. Пирдоп, с. Душанци, гр. 

Златица, с. Петрич, с. Карлиево, 

гр. Челопеч, гр. Чавдар, с. 

Поибрене

BG3MA800R164

BG3MA800R169

BG3MA800R172

BG3MA800R173

BG3MA800R175

Областна 

администрация БД

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества Цена: 500 000 лв.

PRE34-REAC49

Почистване и рекултивация на 

замърсени терени от минна 

дейност

Завършване на всички проекти изпълнявани от 

дружество "Екомедет", които имат за цел ликвидиране 

на щети и почистване на замърсени терени във 

водосбора на р. Медетска-ляв приток на р. Тополница. среден BG3_APSFR_MA_16

София, 

Пазарджик

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище

гр. Пирдоп, с. Душанци, гр. 

Златица, с. Петрич, с. Карлиево, 

гр. Челопеч, гр. Чавдар, с. 

Поибрене

BG3MA800R164

BG3MA800R169

BG3MA800R172

BG3MA800R173

BG3MA800R175

Областна 

администрация БД

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества Цена: 500 000 лв.

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_MA_16

София, 

Пазарджик

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище

гр. Пирдоп, с. Душанци, гр. 

Златица, с. Петрич, с. Карлиево, 

гр. Челопеч, гр. Чавдар, с. 

Поибрене

BG3MA800R164

BG3MA800R169

BG3MA800R172

BG3MA800R173

BG3MA800R175 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_16

София, 

Пазарджик

Пирдоп, 

Златица, 

Челопеч, 

Чавдар, 

Мирово, 

Панагюрище

гр. Пирдоп, с. Душанци, гр. 

Златица, с. Петрич, с. Карлиево, 

гр. Челопеч, гр. Чавдар, с. 

Поибрене

BG3MA800R164

BG3MA800R169

BG3MA800R172

BG3MA800R173

BG3MA800R175 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Стабилизиране на коритото на р. Чепинска и притоците 

й чрез биологично укрепване, в комбинация със 

съоръжения за задържане и редуциране на твърдия 

отток, в това число едри скални късове, валуни, чакъл и 

дънери, извън зоната на РЗПРН. Залесяване горски 

територии- държавна собственост. много висок BG3_APSFR_MA_17 Пазарджик Велинград гр. Велинград BG3MA900R197

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_MA_17 Пазарджик Велинград гр. Велинград, с. Драгиново

BG3MA900R186

BG3MA900R187

BG3MA900R196

BG3MA900R197 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_17 Пазарджик Велинград гр. Велинград, с. Драгиново

BG3MA900R186

BG3MA900R187

BG3MA900R196

BG3MA900R197 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE11-REAC12

Въвеждане и изпълнение на  

изисквания за добро земеделско и 

екологично състояние на 

селскостопанските площи 

Поддържане на добро земеделско и екологично 

състояние на селскостопанските площи в зоната на р. 

Мътивир и притоците й. Обхваща 5 000 дка; 

предвижда се едно обучение  с 100 участника; среден BG3_APSFR_MA_18 София Ихтиман

с. Бузаковци; с. Веринско; с. 

Живково; гр. Ихтиман; с. 

Стамболово; с. Мирово BG3MA800R162

Общинска 

администрация

Общинска 

администрация

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Тъй като пълната защита на ВиК 

обектите (извор и водовземане) от 

високи води е трудно постижимо с 

оглед близостта им до основното 

речно корито, се препоръчва 

съставяне на система за строг 

контрол на екологичното състояние 

на стопанските площи, през/в-ху 

които се формира повърхностния и 

подземент отток и респективно се 

осъществява подхранването на 

реката.

PRE1-RR1-

REAC1

Залесяване на бреговете и 

заливаемите тераси с подходящи 

дървесни видове

Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р. 

Мътивир. Дейностите да се извършват в горски 

територии- държавна собственост. много висок BG3_APSFR_MA_18 София Ихтиман

с. Бузаковци; с. Веринско; с. 

Живково; гр. Ихтиман; с. 

Стамболово; с. Мирово BG3MA800R162

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ МЗХ, ИАГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Ограничаване на ерозията на 

бреговете и на заливаемите тераси в 

уязвими речни участъци и 

повишаване на водозадържащата 

способност на терена чрез залесяване 

с подходяща храстовидна и дървесна 

растителност 
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Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRE30-REAC31

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола

Забрана за голи сечи във вододайните зони, с 

последващо изкуствено възобновяване, с изключение 

на акация и топола висок BG3_APSFR_MA_18 София Ихтиман

с. Бузаковци; с. Веринско; с. 

Живково; гр. Ихтиман; с. 

Стамболово; с. Мирово BG3MA800R162 МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на "високата 

вълна" и опазване на 

водоизточниците

PRO11-REAC38

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела

Ограничаване и/или недопускане на нови негативни 

промени в хидрологичните особености на водните тела, 

резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и 

други дейности, водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките висок BG3_APSFR_MA_18 София Ихтиман

с. Бузаковци; с. Веринско; с. 

Живково; гр. Ихтиман; с. 

Стамболово; с. Мирово BG3MA800R162 БД БД

Неутрално 

трансгранично 

влияние

Предтвратяване и намаляване на 

негативните промени в хидрологията 

на реките. 

PRE73-

REAC148

Актуализиране на нормите за 

оразмеряване на канализационни 

мрежи

Ревизия на оразмерителните методики относно 

канализационните системи. висок BG3_APSFR_МА_02 Хасково Харманли гр. Харманли BG3MA100R011 МРРБ МРРБ

Неутрално 

трансгранично 

влияние

PRE69-PRO54-

REAC141

Осигуряване на скатовете за 

задържане

Създаване на условия за забавяне на повърхностния 

отток посредством залесяване на голи площи, основно 

във високите части на водосбора на р. Марица, 

включително всички нейни притоци в зоната на 

РЗПРН, както и нагоре по течението - 20 000 дка. среден BG3_APSFR_MA_01 Хасково

Симеоновград; 

Харманли; 

Любимец; 

Свиленград

гр. Симеоновград; с. Преславец; 

гр. Харманли; с. Бисер; с. 

Доситеево; гр. Любимец; гр. 

Свиленград; с. Генералово; с. 

Капитан Андреево; с. 

Славяново; с. Болярски извор; с. 

Лешниково

BG3MA100R001; 

BG3MA100R003; 

BG3MA100R004; 

BG3MA100R005; 

BG3MA100R007

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Мярката важи за цялата територия 

на РЗПРН

PRE69-PRO54-

REAC141

Осигуряване на скатовете за 

задържане

Създаване на условия за забавяне на повърхностния 

отток посредством залесяване на голи площи, основно 

във високите части на водосбора на р. Марица, 

включително всички нейни притоци в зоната на 

РЗПРН, както и нагоре по течението - 25 000 дка. висок BG3_APSFR_MA_04

Пловдив; 

Хасково

Първомай; 

Димитровград; 

Хасково; 

Симеоновград

с. Добри дол; с. Караджалово; с. 

Скобелево; с. Сталево; с. Златна 

ливада;  с. Великан; с. Ябълково; 

с. Крум; гр. Димитровград; с. 

Брод; с. Черногорово; с. 

Златополе; с. Райново; с. Нова 

Надежда; с. Константиново; гр. 

Симеоновград 

BG3MA350R039; 

BG3MA300R056; 

BG3MA300R048

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ БД

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Мярката важи за цялата територия 

на РЗПРН.

PRE69-PRO54-

REAC141

Осигуряване на скатовете за 

задържане

Залесяване на голи площи във водосбора на р. Марица, 

в зоната на РЗПРН - 5000 дка. висок BG3_APSFR_MA_07

Пазарджик; 

Пловдив; 

София област

Белово; 

Септември; 

Пазарджик; 

Стамболийски; 

Родопи; 

Костенец

с. Габровица; с. Момина 

клисура; гр. Белово; с. 

Дъбравите; с. Голямо Белово; с. 

Мененкьово; с. Злокучене; с. 

Бошуля; гр. Септември; с. 

Звъничево; с. Мокрище; гр. 

Пазарджик; с. Главиница; с. 

Синитево; с. Мирянци; с. 

Огняново; с. Хаджиево; с. 

Говедаре; с. Триводици; гр. 

Стамболийски; с. Кадиево; с. 

Оризари; гр. Костенец

BG3MA700R143; 

BG3MA790R157; 

BG3MA800R158; 

BG3MA900R200; 

BG3MA900R201; 

BG3MA700R149; 

BG3MA600R130   

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ БД

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

PRE69-PRO54-

REAC141

Осигуряване на скатовете за 

задържане

Залесяване на голи площи във водосбора на р. Въча, в 

зоната на РЗПРН - 500 дка. висок BG3_APSFR_MA_11 Пловдив Кричим гр. Кричим BG3MA600R131; 

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ БД

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

PRE69-PRO54-

REAC141

Осигуряване на скатовете за 

задържане

Залесяване на голи площи във водосбора на р. 

Девинска с цел забявяне на повърхностния отток. 

Площта, която може да бъде залесена по експертна 

оценка е 1000 дка. много висок BG3_APSFR_MA_12 Смолян Девин гр. Девин BG3MA600R136

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ БД

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

Мярката важи за цялата територия 

на РЗПРН.

PRE69-PRO54-

REAC141

Осигуряване на скатовете за 

задържане

Залесяване на голи площи във водосбора на р. Стара 

река, в зоната на РЗПРН - 500 дка. висок BG3_APSFR_MA_13 Пазарджик Пещера гр. Пещера BG3MA700R146

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ БД

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

PRE69-PRO54-

REAC141

Осигуряване на скатовете за 

задържане

Залесяване на голи площи във водосбора на р. Стара 

река, в зоната на РЗПРН - 2000 дка. висок BG3_APSFR_MA_14 Пазарджик Батак гр. Батак BG3MA700R148

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ БД

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

PRE69-PRO54-

REAC141

Осигуряване на скатовете за 

задържане

Залесяване на голи площи във водосбора на р. 

Тополница, в зоната на РЗПРН - 800 дка. висок BG3_APSFR_МА_16 София Пирдоп с. Душанци BG3MA800R175

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ БД

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества
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Код по 

каталога на 

мерките за 

ПУРН

Наименование на мярка Описание

Приоритет на 

мярката (при 

приоритизиран

е)

Код на РЗПРН Област Община Населено място Код на водно тяло

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката

Компетентна 

институция/ лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката

Очакван 

трансграничен 

ефект

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение

PRE69-PRO54-

REAC141

Осигуряване на скатовете за 

задържане

Залесяване на голи площи във водосбора на р. 

Чепинска, в зоната на РЗПРН - 1000 дка. висок BG3_APSFR_MA_17 Пазарджик Велинград гр. Велинград BG3MA900R197

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ БД

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества

PRE69-PRO54-

REAC141

Осигуряване на скатовете за 

задържане

Залесяване на голи площи във водосбора на р. 

Мътивир, основно нагоре по течението от РЗПРН. - 1 

000 дка среден BG3_APSFR_MA_18 София Ихтиман

с. Бузаковци; с. Веринско; с. 

Живково; гр. Ихтиман; с. 

Стамболово; с. Мирово BG3MA800R162

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ БД

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на водни 

количества
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