
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 

 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Списък на информационните масиви и ресурси, поддържани от Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

(съгл. Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ), чл. 15а, ал. 3) 

Редът за достъп до информационните масиви е публичен – периодично данните се актуализират на официалната интернет страница на 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (www.bsbd.org) в секция „РЕГИСТРИ“. 
 

№ 
Информационен масив и законово основание за поддържането му Формат, в който се 

поддържа 

Име  Основание  

1.  Списък на издадените становища за допустимост  чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ .xls / .pdf 

2.  Регистър на издадените разрешителни по чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ). чл. 182, ал. 1, т. 1 а от ЗВ .xls 

3.  Регистър на решенията за отказ за издаване на разрешително. По Указания от МОСВ .xls 

4.  
Регистър на ресурсите на подземните водни тела по чл.41, ал.3, т.1 от Наредба 1 за 

проучване, ползване и опазване на подземните води. 
чл. 182, ал. 1,  т. 1, е от ЗВ .xls / .shp 

5.  
Регистър на свободните водни количества по чл.41, ал.3, т.2 от Наредба 1 за проучване, 

ползване и опазване на подземните води. 
чл. 182, ал. 1,  т. 1, е от ЗВ .xls / .shp 

6.  
Годишен баланс “Ресурси – средногодишен дебит на черпене” по чл.41, ал.4 от Наредба 1 

за проучване, ползване и опазване на подземните води. 
чл. 182, ал. 1,  т. 1, е от ЗВ .xls / . shp 

7.  
Регистър на бентовете и праговете в некоригираните участъци на реките извън границите 

на населените места и селищните образувания по чл. 118 е, ал. 1 от ЗВ. 
чл. 182, ал. 1, т. 1 д от ЗВ .xls 

8.  

Регистър на всички водни тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване и 

имат ср. Ден дебит над 10 м
3
 или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека  по                    

чл. 119, ал.1, т.1 от ЗВ. 

чл. 182, ал. 1,  т. 1 б от ЗВ .xls 

9.  
Регистър на водните тела, които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово 

водоснабдяване  по чл. чл. 119, ал.1, т.1 от ЗВ. 
чл. 182, ал. 1, т. 1 б от ЗВ .xls 

10.  
Регистър на уведомленията за извършване на хидрогеоложки  проучвания по чл. 58, ал. 1, 

т. 5 и 6 от ЗВ. 
чл. 182, ал. 1, т. 1 ж от ЗВ .xls 

http://www.bsbd.org/
http://www.bsbd.org/UserFiles/File/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8_09.07.13.xls


11.  

Регистър на СОЗ около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и 

около водовземните съоръжения за мин. води, използвани за лечение, профилактика, 

питейно-битови цели, бутилиране, хиг. цели, спорт и отдих по чл. 119 а, ал.1, т.1 от ЗВ. 

чл. 182, ал. 1,  т. 1 б от ЗВ .xls 

12.  

Регистър на зоните, в които водите са чувствителни към биогенни елементи по чл. 119 а, 

ал.1, т. 3 от ЗВ, вкл.:  

-уязвими зони; 

-чувствителни зони. 

чл.182, ал.1,  т.1б от ЗВ .xls / .shp 

13.  

Регистър на защитените територии и зони, определени или обявени за опазване на 

местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл. 119  а, ал.1, т. 5 ЗВ. 

чл.182, ал.1,  т.1б от ЗВ .xls 

14.  
Регистър на водните тела, определени като води за отдих и водни спортове, включително 

определените зони с води за къпане  по чл. 119 а, ал.1, т. 2 от ЗВ. 
чл.182, ал.1,  т.1б от ЗВ .xls / .shp 

15.  

Регистър на всички други  подробни програми и планове в обхвата на района на басейново 

управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води, 

заедно с описание на съдържанието им  по чл.157, ал.1, т. 9 от ЗВ. 

чл. 182, ал.1 т.1 в от ЗВ .xlsx 

16.  Регистър на заявленията за достъп до обществена информация и движението им.  чл. 15 а от ЗДОИ .pdf 

17.  

Регистър на съоръженията за мин. води от находищата на мин. води  (приложение № 2 към 

чл. 14, т. 2 от ЗВ) по чл.83, ал.2, т.3 от Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на 

подземните води. 

чл. 182, ал. 1, т. 1 г от ЗВ .xls 

18.  Регистър на водовземните съоръжения за подземни води  по чл. 118 г, ал. 3 от ЗВ. чл. 182, ал. 1, т. 1 г от ЗВ .xls 

19.  Регистър на водовземните съоръжения  по чл. 118 г, ал. 3, т. 5 от ЗВ. чл. 182, ал.1, т. 1 г от ЗВ .xls 

20.  

Регистър на водовземните съоръжения  за нестопански цели, собственост на юридически 

лица с нестопанска цел по чл. 112, ал. 2, т.4 от Наредба 1 за проучване, ползване и 

опазване на подземните води. 

чл. 112, ал. 3, от Наредба 1 .xls 

21.  
Регистър на зоните за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми  

по чл. 119 а, т. 4 от ЗВ. 
чл. 182, ал. 1, т. 1 б от ЗВ .xls 

22.  Списък на язовирите в Черноморския басейнов район. чл. 155, ал. 1, т. 5 от ЗВ .xls 

23.  
Списък на водните обекти, включващ информация за собствеността на водите и 

състоянието на водните тела. 
чл. 176, ал. 1 от ЗВ .xls 

 

http://www.bsbd.org/UserFiles/File/Spisuk%20iazoviri%202007%202011%281%29.xls
http://www.bsbd.org/UserFiles/File/Spisak%20na%20vodnite%20obekti%20po%20chl.176%20al.1%281%29.xls

