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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

Уведомяваме Ви, че Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав-Русе и  

Aдминистрацията на река Долен Дунав, Галац А. А, имат следното инвестиционно предложение: 

“Подобряване на условията за корабоплаване в общия румънско-български участък на р. 

Дунав“ 

 

Настоящото Уведомление е изготвено на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, 

приета с ПМС № 59/2003 г., ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 3/2018 г.), като 

съдържанието на уведомлението е съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от същата Наредба. 

Настоящото Уведомление е изготвено и в съответствие с чл. 4 и чл. 10, ал. 1 от Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за 

ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 3/2018 г.) и съдържа данни 

съгласно Приложение № 1 от Наредбата, част Б – за инвестиционни предложения.  

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

 

1. Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в 

т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на 

производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) 

Двустранните споразумения, подписани от Румъния и Република България, регламентират 

отговорността между АФДЖ-Галац, Румъния и ИАППД-Русе, Република България за 

поддържане на адекватни навигационни условия от р.км. 845.5 до р. км. 610 и от р. км. 610 до 

р.км. 375 на река Дунав. В този сектор на реката през летните и есенни периоди речният поток 

намалява значително и някои участъци на плавателния път не изпълняват критериите за 

минимална дълбочина (2,5м дълбочина при ниско водно ниво (ENR), ширина на навигационния 

канал 180m и 1000m радиус) за осигуряване на подходящи условия на навигацията. Това води до 

опасни навигационни условия и икономическа несигурност по този транспортен маршрут. 

Причините, довели до тези неблагоприятни условия за корабоплаване, са породени от природни, 

морфологични и хидрологични явления. Предвид това са изготвени предварителните проучвания 

чрез инструмента PHARE Multi country "Проучване за подобряване на корабоплаването по река 

Дунав в България и Румъния", с окончателен доклад от декември 1999 г. (Harris 1999). Това 

проучване идентифицира ключови критични точки за навигация в румънско-българския участък 

на реката, където препоръките на Дунавската комисия за навигация не са изпълнени. 

През 2007г. Министерството на транспорта на Румъния възложи договор „Техническа 

помощ за подобряване на навигационните условия по румънския - български Дунавски 

съвместен сектор и допълнителни изследвания”, EUROPEAID / 122137 / D / SV / RO, 

консорциум, състоящ се от Technum NV, Trapec SA, Tractebel Development Engineering SA, 

Compagnie Nationale Du Rhone и Safege. Проучването на изпълнимостта за този договор е 
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завършено през 2011 г. без издаване на съответните рарешителни, свързани с влиянието на 

проекта върху околната среда. 

През 2017г. стартира проект „Техническа помощ и допълнителни изследвания за 

преразглеждане и допълване на проучването за осъществимост по отношение на подобряване на 

навигационните условия на румъно-българския общ сектор на Дунав - FAST Дунав ”, подписан 

между АФДЖ Галац и Halcrow Румъния. Основната цел на проекта е да подобри условията за 

речна навигация и да осигури безопасността на корабоплаването по общия сектор на река Дунав, 

между Румъния и България, чрез увеличаване на броя на дните (от 280 дни / година до 340 дни / 

година), в които условията за навигация са осигурени в съответствие с изискванията на 

Дунавската комисия от Будапеща и увеличаване на трафика на транспортирани стоки (с 20%). 

Настоящото инвестиционно предложение предвижда следните дейности за подобряване на 

навигацията:  

→ Драгиране на навигационните канали:   Включва както основно драгиране, така и 

създаване на нов навигационен фарватер (преместване на плавателния канал) и 

поддръжка на драгирането, за да се поддържат минималните изисквания за 

корабоплаване относно речните морфологични характеристики.  

Драгирането е важна дейност в рамките на инвестиционното предложение поради 

двойната му роля, а именно:  

� удълбочаване на плавателния фарватер до необходимата дълбочина по време на 

строителната фаза  

� поддържане на подходящи условия за плаване по долната част на р. Дунав през 

цялата година.   

Местата за съхраняване на драгажните маси ще бъдат съгласувани с компетентните 

органи на Румъния и Република България.  

→ Мека защита на бреговете:   това са дейности, които позволяват висока степен на 

пропускливост, увеличават грапавостта на речното корито, намалявайки скоростта на 

потока и благоприятстват отлагането на седименти, транспортирани от наводнения. Те са 

обикновено изградени от дървен материал, естествени влакна и други.  

→ Твърда защита на бреговете: това са дейности, които прилагат инженерни решения с 

висока якост и издръжливост, които се изработват от стомана, скален материал, бетон, 

дървен материал с дорби строителни характеристики.  Тези структури допринасят за 

намаляване на съдържанието на седименти в речната система и за ограничаването на 

неговите морфологични промени.  

→ Проходи: Отворени структури, изпълнени в коритото на реката, разположени напречно 

на потока.  Единият край е прикрепен към брега, а другият край - във водното течение.  

Обикновено тези структури са покрити с вода, но могат също така да бъдат частично 

изложени на много ниски нива на вода.  Тези структури могат да променят локалния 

режим на течението, както и да променят режима на потока по цялото напречно сечение 

на речния канал.  

→ Шеврони: Това са дъгови структури, разположени в коритото на реката без връзка с 

брега.  Отвореният край на дъгата се ориентира по посока надолу на течението и се 

извива нагоре, срещу водния поток.  Те могат да бъдат видими при ниски нива на водата, 

но са потопени по време на високи потоци.  Шевроните спомагат не само насочването и 
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контролирането на потока и енергията, което подобрява корабоплаването, но също 

създават условия за създаване на водни хабитати.  Шевроните са особено полезни за 

намаляване на седиментация в речното корито, намалявайки обемите на драгиране, и 

подобрява речните местообитания. От друга страна, при необходимост от драгиране с 

цел подобряване на главният навигационен канал, утаените седименти могат да се 

депозират зад шеврона, формиращ остров.  

→ Създаване на нови острови и разширяване на съществуващите: Това са дейности, 

които се извършват с цел подобряване на хидроморфологичните условия на района, като 

същевременно осигуряват опазването и развитието на речните местообитания и 

хабитати.  

Предвид мащаба на работата, която трябва да бъде извършена и големия брой критични 

точки по отношение на корабоплаването, изпълнението на инвестиционното предложение ще се 

осъществи в три етапа:  

В първия етап ще се извършват основни и поддържащи драгиращи дейности при всички 

критични точки и строителни работи по хидротехнически съоръжения в четири критични точки 

(Бекет, Корабия, Белене и Попина).  

Във втория етап ще се продължи поддържащото драгиране във всички критични точки, 

ще се извършват работи по поддръжката и адаптацията на четирите критични точки, в които са 

изградени структури в предишния етап (Бекет, Корабия, Белене и Попина) и хидротехническите 

структури ще  бъдат построени в четири други критични точки (Вардим, Янтра, Батин и Косуи).  

В третия етап ще се продължи поддръжката на драгирането на всички критични точки, 

поддръжката и адаптационните работи ще се извършват в критичните точки, в които са 

изградени структури в предишните етапи (Бекет, Корабия, Белене, Попина, Вардим, Янтра, Батин 

и Косуи) и хидротехнически структури ще бъдат изградени в последните четири критични точки 

(Гарла Маре, Салчия, Богдан Сечан и Добрина).  

Разделянето на критичните точки в трите етапа е направено с оглед на местните 

хидроморфологични условия и трудността на навигационните условия от всяка критична точка. 

Предвидено е през целия период на реализация на инвестиционното предложение  да се 

извършват мониторингови дейности за въздействието на изградените съоръжения върху околната 

среда и хидроморфологичните условия, като при необходимост изградените структури могат да 

бъдат преконфигурирани.  

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от 

други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. 

ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа 

инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени 

изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив 

Инвестиционното предложение обхваща сектора на река Дунав между Железни Врата II и 

Кичу-Силистра (между р.км. 863 и р.км. 375), за които е желателно да се осигурят оптималните 

условия за плаване. Хидротехническите дейности в рамките на настоящото предложение ще 

бъдат извършени в коритото на реката и на брега, в критичните зони за плаване на румънска и 

българска територия между р.км. 845.5 и р.км.375 
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В навигационния сектор, администриран от румънската страна, са определени три 

критични зони, в които са очертани критични точки, както следва: 

→ Критична зона 1 от km850 до km818, която включва критични точки Гарла Маре и 

Салчия; 

→ Критична зона 2 от km786 до km755, която включва критични точки Богдан Сечан и 

Добрина; 

→ Критична зона 3 от km678 до km625, която включва критичните точки на Бекет и 

Корабия. 

За навигационния сектор, администриран от българска страна, са определени две 

критични зони, в които са очертани критични точки, както следва: 

→ Критична зона 4 от km577 до km520, която включва критични точки Белене, Вардим, 

Янтра и Батин; 

→ Критична зона 5 от km428 до km401, която включва критичните точки Косуи и 

Попина. 

 

Съществуващото състояние и предвидените с инвестиционното предложение дейности в 

идентифицираните критични точки, са описани по-долу: 

 

Критична точка 1: Гарла Маре  – румънски сектор 

Намира се на 1км южно от Гарла Маре между р.км. 839 до р.км.837, с дължина над 2 км. 

Критичната точка е администрирана от  АФДЖ ГАЛАЦ. 

В  тази част на реката ширината на канала е 750 м в горната част на сектора и достига 

1400м ширина в долната част на сектора. Каналът е разделен на 2: главен канал (разположен на 

юг от острова, където се намира текущият навигационен канал) и вторичен канал, минаващ 

северно от остров Гарла-Маре. Речните брегове са добре озеленени, островът е основно покрит с 

дървесна растителност. 

В този участък са идентифинирани следните  проблеми: 

→ Широкият речен канал и свързаните с него по-малки скорости на течението водят до 

натрупване на седименти; 

→ Разширеният канал води до по-ниски дълбочини за навигация; 

→ При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) основният фарватер към десния бряг е само 140 м 

широк и 2,3 м дълбок. 

 Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария), 

като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:  

→ извършване на основно драгиране на съществуващия навигационен фарватер; 

→ изграждане на една зона за съхранение на драгираните седименти приблизително 

между р.км 840.1 и р.км. 838.0 р.км. 
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Критична точка 2: Салчия– румънски сектор 

Намира се на 3 километра южно от Салчия, между р.км. 824 до р.км.820, с дължина над 4 

км. Критична точка, администрирана от АФДЖ Галац. 

В тази част на реката, каналът се разширява, като ширината е 900м нагоре по течението и 

достига до 1400 м надолу по течението. Бреговете са добре озеленени, като е образуван малък 

остров близо до южния бряг на реката. При нисък поток в северната половина на канала се 

виждат пясъчни натрупвания. 

В този участък са идентифинирани следните  проблеми: 

→ Широкият речен канал и свързаните с него по-малки скорости водят до натрупване на 

седименти; 

→ Разширеният канал води до по-ниски дълбочини за навигация; 

→ При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) основният фарватер близо до десния бряг е само 

170 м широк и 2.2 м дълбок. 

 Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария), 

като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:  

→ Извършване на основно драгиране на съществуващия навигационен фарватер; 

→ Изграждане на зони за депозиране на драгиран материал- една по протежението на 

румънския бряг приблизително между р.км. 823.2 и р.км. 820.0 и втора по 

протежението на българския бряг приблизително между р.км. 823.4 и р.км. 822.0. 

 

Критична точка 3: Богдан Сечан– румънски сектор 

Намира се на 3 км източно от Дунавци, на 4 км южно от Видин, между р.км. 786 до р.км. 

782, с дължина над 4 км. Критична точка, администрирана от АФДЖ Галац. 

В тази участък на реката каналът се разширява по своето продължение -  ширината е 800 м 

нагоре по течението и достига до 1600 м ширина надолу по течението. Каналът е разделен на две, 

като вторият канал минава на запад от голям остров. Главният фарватер е на изток от острова и е 

подложен на утаяване на седименти. Речните брегове са добре озеленени, островът е основно 

покрит с дървесна растителност. 

Нагоре по течението от тази критична точка, на десния бряг на реката, се намира 

пристанище Видин. От лявата страна на главния канал има пясъчни натрупвания. 

В този участък са идентифинирани следните  проблеми: 

→ Широкият речен канал и свързаните с него по-малки скорости в главния фарватер 

водят до натрупване на седименти;  

→ Разширеният канал води до по-ниски дълбочини на водата за навигация;  

→ При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) основният фарватер отляво на острова е само 140м 

широк и 2,3м дълбок.  

 Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария), 

като като предпочетен за реализация е Вариант 1. Вариантът предвижда извършване на основно 

драгиране на съществуващия навигационен фарватер. 
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Критична точка 4: Добрина - румънски сектор  

Намира се на 8 км източно от Арчар,  между р.км. 762 до р.км. 756, с дължина над 6км.  

Критична точка, администрирана от АФДЖ Галац.  

В този участък на реката, каналът се разширява по своето продължение - ширината е 750 м 

нагоре по течението и достига ширина от 1600 м надолу по течението.  Каналът е разделен от два 

острова - Добрина и Пиетрису, като при нисък поток на реката в речните канали около островите 

се забелязват редица пясъчници.  Речните брегове са добре озеленени, островите са покрити 

предимно с дървесна растителност.  

В миналото главния фарватер е преместен от южния канал (българска страна) към 

северния канал (румънска страна) поради утаяване на седименти.  Северният канал има по-

голяма дълбочина, но ширината за навигация е ограничена, въпреки това се предпочита да се 

продължи използването на северния канал за навигация.  

В този участък са идентифицирани следните  проблеми: 

→ Широкият канал и свързаните с него по-малки скорости водят до натрупване на 

седименти;  

→ Ограничената ширина на канала за навигация (мин. ширина) не отговаря на 

изискванията;  

→ Налична е ерозия на бреговете;  

→ При ниски потоци (<3,000 м3 / сек) главният фарватер северно от островите е само 

110 м широк и 2,3 м дълбок.  

 Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария), 

като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:  

→ Извършване на основно драгиране на съществуващия навигационен фарватер; 

→ Изграждане на две зони за съхранение на драгиран материал- една зона, разположена 

в близост до румънския бряг, приблизително между р.км. 759.3 и р.км. 758.5, и една 

зона от лявата страна на острова в близост до българския бряг , приблизително между 

р.км. 762.2 и р.км. 760.5. 

 

Критична точка 5: Бекет - румънски сектор  

Намира се на 8 км южно от Бекет, на 1 км северно от Оряхово; между р.км. 678  и р.км. 

673, с дължина над 5 км.  Критична точка, администрирана от АФДЖ Галац.  

В този участък на реката каналът се разширява - ширината е 900 м нагоре по течението и 

достига до ширина от 1400 м надолу по течението.  При ниски води каналът се разделя на две от 

голям пясъчен седимент в центъра на реката.  Понастоящем северният канал поема по-голяма 

част от потока, но фарватерът не е достатъчно широк за плаване.  Съществуват съоръжения за 

престой на кораби и по двата бряга на реката в близост до горната граница на този участък.  

Речните брегове са добре озеленени.  

В този участък са идентифицирани следните  проблеми: 

→ Широкият канал и свързаните с него по-малки скорости на течението водят до 

натрупване на седименти;  
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→ Ограничена е ширината на канала за навигация при ниски потоци;  

→ При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) главният фарватер, разположен от северната 

страна на реката е само 80 м широк и 1,8 м дълбок.  

 Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария), 

като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:  

→ Извършване на основно драгиране с цел преустройство на фарватера;  преместване на 

плавателния път на по-издръжливо морфологично местоположение между р.км. 678.8.  

и р.км. 671.3;  

→ Извършване на поддържащо драгиране на новосъздадения фарватер;  

→ изграждане на два нови острова (един, разположен приблизително между р.км. 677.2 и 

р.км. 676.0 и втори, разположен приблизително между р.км. 673.6 и р.км. 672.6), чрез 

изграждане на структури за улесняване на утаяването на седименти; 

→ извършване на ерозионна защита на румънския бряг между р.км. 678.0 и р.км. 675.5; 

→ създаване на две зони за съхранение на драгиран материал (един зад острова, който ще 

бъде разположен приблизително между км677.2 и km 674.8 и един близо до 

румънския бряг, нагоре по течението от км674.0). 

Създаването на нови острови ще насърчи стабилизирането на подравнения фарватер и 

чрез равитието нагоре по течението на острова с форма на шеврон, ще доведе до формирането на 

по-голям остров, който ще насърчи натрупването на материал надолу по течението спрямо 

местонахождението в една от двете площи за складиране на драгирания материал.  

 

Критична точка 6: Корабия - румънски сектор  

Намира се на 1 км южно от Корабия,  между 632 р.км. и 626 р.км., с дължина над 6 км.  

Критична точка, администрирана от АФДЖ Галац.  

В този участък на реката каналът се разширява по своето протежение - от 900 м ширина 

нагоре по течението той достига до 1600 м ширина в долното течение на този участък.  В 

северната част на реката има два големи и един малък остров, а в каналите около островите се 

налюдават многобройни пясъчни натрупвания.  Бреговете са смесица от склонове, покрити както 

с естествена растителност, така и с твърди инженерни конструкции - на северния бряг са 

разположени корабни пристанища.  

В този участък са идентифицирани следните  проблеми: 

→ Широкият канал и свързаните с него по-малки скорости водят до натрупване на 

седименти;  

→ Ограничена ширина и дълбочина на канала за навигация при ниски потоци;  

→ При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) главният фарватер е само 170 м широк и 1,9 м 

дълбок.  

Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в три варианта (сценария), 

като като предпочетен за реализация е Вариант 1. Вариантът предвижда извършване на основно 

драгиране на съществуващия навигационен фарватер и на канала за достъп в пристанище 

Корабия и разширяване на двата съществуващи острова чрез депозиране на драгиран материал в 
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плитката зона (създаване на зона за съхранение на драгираните седименти приблизително между 

р.км. 629.8 и р.км. 628.6). 

 

Критична точка 7: Белене - български сектор  

Намира се на 1км северно от Белене,  между р.км.577 и р.км. 560, с дължина над 17км.  

Критична точка, администрирана от ИАРРД, Русе.   

В този участък на реката каналът е разделен на две от остров Белене, като главният 

навигационен фарватер преминава на север от острова, а вторичен канал преминава на юг от 

острова.  Този участък от реката е най-труден за плаване от целия румънски-български сектор на 

р. Дунав.  Северният канал има много мобилни пясъчни натрупвания и при ниски потоци 

навигационният канал е широк само 40-60м.  По северната страна на остров Белене има няколко 

корабни останки. Островът е обитаван, като речните брегове са добре озеленени, а от част от 

земята, се използва за земеделие.  

В този участък са идентифицирани следните  проблеми: 

→ Широките и разделени канали и свързаните с тях по-ниски скорости водят до 

натрупване на седименти;  

→ Ограничена е ширината за навигация при ниски потоци;  

→ Дълбочината и ширината на канала при ниски потоци не са оптимални за навигация;  

→ Дълбочината на водата е по-ниска от 2,5 м за 80-120 дни в годината;  

→ При ниски потоци (<3,000 м3 / сек) основният фарватер е само 60 м широк и 1,2 м 

дълбок.  

 Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария), 

като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:  

→ Извършване на основно драгиране с цел преустройството на фарватера; преместване 

на плавателния път на по-издръжливо морфологично местоположение между р.км. 

562.8 и р.км. 558.0; 

→ Извършване на поддържащо драгиране на съществуващия фарватер; 

→ Построяването на два шеврона на главния канал приблизително между km568.0 и 

km566.0; 

→ Изграждане на 3 буни при р.км. 564.0; 

→ Извършване на дейности за защита от ерозия на румънския бряг приблизително 

между р.км. 566.5 и р.км. 565.0; 

→ Изграждане на зона за депозиране на драгирани материали между р.км. 561.2 и р.км. 

560.0. 

Площта за депониране на драгирания материал, която е ще бъде разположена между р.км. 

561.0 и р.км. 560.0 в близост до румънския бряг, ще насочи директния воден поток към 

фарватера.  

 

 



10 

 

Критична точка 8: Вардим - български сектор  

Намира се на 5 км североизточно от Вардим, между р.км. 542 до р.км. 539, с дължина над 

3 км.  Критична точка, администрирана от ИАППД Русе.  

Този участък на реката е разположен надолу по течението от остров Вардим, около когото 

реката се разделя с главен канал за плаване, преминаващ на север и вторичен канал, преминаващ 

на юг. В периоди с нисък дебит на реката на главния канал се наблюдават големи пясъчни 

натрупвания.  Речните брегове са добре озеленени.  

В този участък са идентифицирани следните  проблеми: 

→ Твърде голям поток преминава по южния канал;  което води до недостатъчен поток за 

плаване във фарватера;  

→ Ограничена дълбочина и ширина на канала при ниски потоци;  

→ Подвижни пясъчни натрупвания;  

→ Широкият и разделен канал и свързаните с него по-ниски скорости на течението, 

водят до натрупване на седименти;  

→ При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) главният фарватер е само приблизително 90м 

широк и 1.4м дълбок.  

 Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария), 

като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:  

→ Извършване на основно драгиране на съществуващия навигационен фарватер; 

→ Създаване на три зони за депозиране на драгиран материал: 

- Две зони чрез разширяване на двата съществуващи острова: разширяването на 

острова, разположен в близост до румънския бряг, ще бъде извършено между 

р.км. 541.0 и р.км. 538.3; разширяването на острова в близост до българския бряг 

ще се извърши по протежение на левия му бряг между р.км. 546.5 и р.км. 542.2 и; 

- Една зона, разположена между р.км. 537.8 и р.км 536.9. 

Като се има предвид близкото разположение на центровете Вардим и Янтра, зоната за 

съхранение на драгирания материал, разположена приблизително между р.км. 537.8 и р.км.536.9, 

ще бъде използвана за съхранение на материала, драгиран и в двете критични местоположения. 

 

Критична точка 9: Янтра - български сектор  

Намира се на 3 км северно от Кривина,  между р.км. 537 до р.км.534, с дължина над 3 км.  

Критична точка, администрирана от ИАППД Русе.  

В този участък на реката каналът е широк 1000 м, а при ниски води плавателният канал е 

широк само 60-100 м и е с дълбочина по-малко от 2,5 м.  Наблюдават се големи пясъчни 

натрупвания и останки от потънали кораби, които още повече затрудняват корабоплаването.  

Речните брегове са добре озеленени.  

В този участък са идентифицирани следните  проблеми: 

→ Прекалено широкият канал и свързаните с него по-ниски скорости водят до 

натрупване на седименти;  
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→ Ограничени са дълбочината и ширината на канала при ниски потоци, без оптимални 

условия за навигация;  

→ Налични са подвижни пясъчни натрупвания;  

→ При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) главният фарватер е само 60-100 м широк и по-

малко от 2,5 м дълбок.  

 Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в три варианта (сценария), 

като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:  

→ Извършване на основно драгиране по съществуващия фарватер; 

→ Създаване на зона за депозиране на драгиран материал, която ще бъде разположена в 

близост до румънския бряг, приблизително между р.км. 537.8 и р.км. 536.9. 

Като се има предвид близкото разположение на центровете Вардим и Янтра, зоната за 

депозиране на драгирания материал, разположена приблизително между р.км. 537.8 и р.км. 536.9, 

ще бъде използвана за съхранение на материала, драгиран в двете критични местоположения. 

 

 Критична точка 10: Батин - български сектор  

Намира се на 2 км северно от Батин,  между р.км. 530 и р.км. 520, с дължина над 10км.  

Критична точка, администрирана от ИАППД Русе.  

В този участък на реката каналът се разширява - ширината е 800 м нагоре по течението и 

достига до 1500 м ширина в участъка, където каналът се разделя на главен навигационен 

фарватер, минаващ от северната страна на остров Батин, и на вторичен канал, преминаващ на юг 

от острова.  Северният канал има големи мобилни пясъчни натрупвания и плитка дълбочина при 

ниски потоци.  Бреговете на реката са покрити с обилна растителност, а остров Батин е покрит с 

дървесна растителност.  На това място реката е изключително динамична.  

В този участък са идентифицирани следните  проблеми: 

→ Твърде голям поток преминава по южния канал;  което води до недостатъчен поток за 

плаване във фарватера;  

→ Ограничена дълбочина и ширина на канала при ниски потоци;  

→ Подвижни пясъчни натрупвания;  

→ Разширеният и разделен канал и свързаните с него по-ниски скорости водят до 

натрупване на седимент;  

→ При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) основният фарватер е само 90 м широк и по-малко 

от 1,8 м дълбочина. 

 Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария), 

като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:  

→ Извършване на основно драгиране на съществуващия фарватер; 

→ Определяне на зона за депозиране на драгирания материал до левия бряг на острова в 

близост до българския бряг между р.км. 529.6 и р.км. 528.2. 

Реализирането на тези решения ще поддържа баланс между ерозионно-

седиментационните процеси в критичната точка. 
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Критична точка 11: Косуи - български сектор  

Намира се на 6 км източно от Олтеница,  между р.км. 428 и р.км. 423, с дължина над 5км.  

Критична точка, администрирана от ИАППД Русе.  

В този участък на реката каналът се разширява - с ширината от 800 м нагоре по течението 

и достига до 1400 м в участъка, където каналът се разделя на главен навигационен канал, 

минаващ на север от остров Косуи, и на вторичен канал, на юг от острова.  Остров Косуи е 

разделен на две от канал с ширина 300 метра.  

В този участък са идентифицирани следните  проблеми: 

→ Твърде голям поток преминава по южния канал;  което води до недостатъчен поток за 

плаване във фарватера;  

→ Ограничена е дълбочината и ширината на канала при ниски потоци;  

→ Подвижни пясъчни натрупвания;  

→ Разширеният и разделен канал и свързаните с него по-ниски скорости водят до 

натрупване на седимент;  

→ При ниски потоци (<3 000 м3 / сек) основният фарватер е само 80 м широк и по-малко 

от 2.2 м дълбок.  

 Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария), 

като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:  

→ Извършване на поддържащо драгиране на съществуващия фарватер;  

→ Разширяване на двата острова чрез създаване на структури, които улесняват 

утаяването на седименти във времето;  разширяването на големия остров ще възникне 

приблизително между р.км. 428.3 и р.км 426.9;  а разширяването на малкия остров ще 

бъде приблизително между р.км. 424.8 и р.км. 422.4. 

 

Критична точка 12: Попина - български сектор  

Намира се на 1 км северно от Попина,  между р.км. 408 до 401-ия р.км., с дължина над 

7км.  Критична точка, администрирана от ИАППД Русе.  

В този участък на реката каналът е широк над 1000 м, а при ниски води плавателният 

канал има недостатъчна ширина и дълбочина.  В непосредствена близост до южния бряг е 

разположен остров, на юг от който протича относително малък вторичен канал. В периоди с 

нисък дебит на реката в канала се набрюдават големи пясъчни натрупвания.  Речните брегове са 

покрити с обилна растителност.  Главният навигационен фарватер следва левия бряг.  

В този участък са идентифицирани следните  проблеми: 

→ Свръхширокият канал и свързаните с него по-ниски скорости на течението водят до 

натрупване на седименти;  

→ Ограничени са дълбочината и ширината на канала при ниски потоци;  

→ Подвижни пясъчни натрупвания;  
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→ При ниски потоци (<3,000 м 3 / сек) плавателния канал е само 170м широк и 1.9м 

дълбок.  

 Предвидените дейности в тази критична точка са разгледани в два варианта (сценария), 

като като предпочетен за реализация е Вариант 1, предвиждащ:  

→ Извършване на основно драгиране с цел преустройство на фарватера;  преместване на 

плавателния път на по-издръжливо морфологично местоположение между р.км. 406.9 

и р.км. 402.7;  

→ Извършване на поддържащо драгиране с цел подравняване на фарватера;  

→ Изграждане на три буни на румънския бряг, разположени между р.км. 407,4 и р.км. 

405,5;  

→ Изграждане на шеврон приблизително разположен на р.км. 405.0;  

→ Създаване на зона за депозиране на драгирания материал между р.км. 405.0 и р.км. 

403.5.  

Счита се, че преустройството на фарватера ще избягва райони с плитки води, които биха 

създали сериозни проблеми при навигацията.  Избраният маршрут за коригиране на фарватера е 

бил използван в миналото, като този преливен път се счита за по-подходящ от морфологична 

гледна точка.  

Зоната за съхранение на драгирания материал, която ще бъде разположена между р.км. 

405 и р.км. 403.5, ще насърчи директния воден поток към пренасочения фарватер.  

 

3. Връзка с други, съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от 

издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; 

орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на 

специален закон 

В обхвата на територията - румънско-българския общ сектор на р. Дунав, в който е 

предвидено да се реализира инвестиционното предложение, попадат проекти, които са в различен 

етап на реализация, а именно:  

→ Хидроенергийният клон на Железни врати, включващ най-големите 

водноелектрически централи (ВЕЦ) на река Дунав: Iron Gates I, с инсталирана 

мощност от 1080MW и Iron Gates II, с инсталирана мощност от 250 MW.  Iron Gates I 

се намира на 15 км нагоре от Drobeta Turnu-Severin, а Iron Gates II на 60 км надолу по 

течението.  Корабоплаването по река Дунав се осигурява от плавателни врати 

(шлюзове), изградени непосредствено до двата бряга.  Системата "Железни врата I" е 

една от най-големите хидротехнически конструкции в Европа и най-голямата по река 

Дунав.  Нейното акумлационно езеро е с обем от над 2200 млн. м3 и се простира от 

язовирната стена при Железни врати до сливането на река Дунав с река Тиса нагоре по 

течението.  Езерото се състои основно от Дунавското ждрело, най-голямото ждрело в 

Европа, между Bazias и Orsova.  

→ Съществуващите кариери на река Дунав, които имат значително въздействие върху 

хидроморфологичните параметри на Дунав в анализираните сектори на реката.  Като 
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цяло, ефектите от извличането на пясък и чакъл от второстепенното легло са: промяна 

на формата на надлъжния профил, промяна в разнообразието на отлаганията в речното 

легло и възникване на ерозионни процеси.  

→ АЕЦ “Козлодуй” (АЕЦ), който е  най-големият консуматор на вода от р. Дунавска 

вода.  Водоснабдяването от реката се осъществява чрез система, която включва два 

помпени етапа по р. Дунав.  Тази система има общ капацитет от около 200 m3/s и 

осигурява необходимите количества охлаждаща вода.    

→ Подобряване на условията за плаване по река Дунав между Кълъраш и Браила, 

km375 - km175, като общата цел на проекта е да подобри условията за плаване по река 

Дунав в посочения участък.  В Дунавския сектор между Кълъраш и Браила има около 

10 критични точки за корабоплаване, където минималните дълбочини на водата падат 

под 2,5м, минималната дълбочина, препоръчана от Дунавската комисия.  Проектът 

включва: защита на бреговете, облицоване на диги, инсталиране на дънни первази и 

драгиране.    

→ Мониторинг на въздействието върху околната среда на дейностите по 

подобряване на условията за плаване по река Дунав между Кълъраш и Браила, 

км 375 - km 175. Основната цел на проекта е да следи развитието на факторите на 

околната среда по река Дунав  в посочения участък в резултат на изпълнението на 

проект „Подобряване на условията за плаване по р. Дунав между Кълъраш - Браила - 

етап I.“.  

→ FAIRwaY - Рехабилитация и поддръжка на фарватера - Проектът FAIRwaY е 

предложен чрез партньорството между Администрациите на фарватерите на Австрия 

(Via Donau), Словакия (SVP), Унгария (OVF), Хърватия (AVP), България (APPD) и 

Румъния (AFDJ) Galati и ACN Constanta) и финансиране чрез Програмата за 

Механизъм за свързване на Европа (CEF).  Целта на проекта е изпълнението на 

Генералния план за рехабилитация и поддръжка на фарватера на река Дунав, 

разработен в рамките на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, приоритетна област 

1а - Вътрешни водни пътища.    

→ Корабоплавателен канал Дунав - Черно море - при откриването на 

корабоплавателна река Дунав - Черно море през 1984 г. са изпълнени само 

минималните дейности, необходими за развитието на морския трафик.  Работите, 

които предстои да бъдат завършени са защитата и консолидацията на високите 

брегове.  

→ SWIM (интегрирано управление на SMART Waterway). Проектът SWIM има за 

основна цел реализирането на интегрирана концепция за осъществяване на дейностите 

по преместване на фарватери чрез основно драгиране.  В рамките на проекта SWIM 

ще бъде разработена обща ИТ платформа за прилагане на необходимите решения за 

рехабилитация на фарватера, която ще се изпълнява съвместно от румънската и 

българската администрация.  Пилотните дейности по основното драгиране ще се 

извършват в: пристанищната зона на Корабия, с цел подобряване на достъпът до 

пристанището;  в зоната на критична точка Бекет, с цел  отваряне на устойчива линия 

на фарватера;  и в района на моста Калафат-Видин – с цел отваряне на втория преход 

под моста.  Период на изпълнение: 2016 - 2020 г.  

→ Високопроизводителни зелени пристанища Гюргево. Проектът е част от 

Трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) и има за цел рехабилитацията и 
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модернизацията на натоварващия кей;  инвестиции във високопроизводителни 

кранове;  разширяване на железопътната линия за постигане на тримодална 

транспортна инфраструктура;  рехабилитацията на пътната инфраструктура в 

пристанищната зона;  драгиране на плавателния канал;  модернизиране на 

съществуващите системи за информационни технологии;  интегриране в речната 

информационна система.  Период на проектиране: 2013 - 2015 г. Период на 

изпълнение: продължаващ.  

→ Газопровод BRUA - нов европейски газов транзитен коридор, който ще свързва 

България, Румъния, Унгария и Австрия.  Изграждането на тръбопровода в румънските 

територии е започнало през юни 2018 г. и се очаква да бъде завършено през декември 

2019 г. Смята се, че тръбопроводът ще започне да функционира през 2020 г.  Връзката 

с българския газопровод ще бъде осъществена чрез свързването на Гюргево-Русе.  

→ АЕЦ-Белене - нова българска атомна електроцентрала, която е планирана да бъде 

построена на българския бряг в близост до местността Белене, а охлаждащата вода ще 

бъде уловена от Дунав и съхранена в съществуващ язовир. 

Дейностите, предвидени с инвестиционното предложение “Подобряване на условията за 

корабоплаване в общия румънско-български участък на р. Дунав“, следва да бъдат съобразени 

и с целите и мерките, заложени в стратегически и планови документи:  

→ Стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR), приета от Евро-пейската 

комисия през 2010 г. и подкрепена от Европейския съвет през 2011 г. 

→ Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. е одобрена с Решение No 

336/23.06.2017 г. на Министерския съвет 

→ Планът за управление на речните басейни в Дунавски район и Национална програма 

за изпълнение - 2016-2021 г.,  приет с РЕШЕНИЕ № 1110 / 29.12.2016 год. на 

Министерски съвет  

→ Генерален план за рехабилитация и поддържане на плавателния път на р. Дунав и 

плавателните ѝ притоци 

→ Плановете за управление на Природен парк „Персина“, Поддържан биосферен 

резерват „Сребърна“ и Природен парк „Русенски Лом“ и др. 

 

Настоящото Уведомление за инвестиционното предложение, е изготвено като начална 

стъпка по реда на Глава Шеста от ЗООС. Компетентен орган по процедурата е Министерство на 

околната среда и водите. 

След  приключване на процедурата по ОВОС, ще бъде предприета процедура за 

получаване на Разрешение за провеждане на полеви проучвания в граничните зони на Р България 

– МВнР (Дирекция „Гранична полиция“), Министерство на енергетиката, МВР (ГДИН), както и 

други необходими съгласувателни и разрешителни документи. 
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4. Местоположение (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни 

обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или 

правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до 

или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи 

на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, 

очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна 

инфраструктура) 

Инвестиционното предложение обхваща сектора на река Дунав между Железни Врата II и 

Кичу-Силистра (между р.км. 863 и р.км. 375), за които е желателно да се осигурят оптималните 

условия за плаване. Хидротехническите дейности в рамките на настоящото предложение ще 

бъдат извършени в коритото на реката и на брега, в критичните зони за плаване на румънска и 

българска територия между р.км. 845.5 и р.км.375 (Фигура 1). 

 

 

Фигура 1: Критични зони за корабоплаване по река Дунав между km863 и km375 

 

Общата дължина на критичните зони по протежение на реката е 72 км. Местоположението 

на критичните зони в навигационния сектор, администриран от българска и румънската страна, 

са показани на  Фигура 2 и фигура 3. 

 



17 

 

 

Фигура 1: Критични зони в сектора на навигацията, администрирани от румънската 

страна 

 

 

Фигура 2: Критични зони в сектора на навигацията, администрирани от българската 

страна 

 

В критичните зони са очертани критични точки за плаване по река Дунав между 

Железните Порти II и Кичу-Силистра, съответно между р.км. 863 и р.км. 375. В Таблица 1 е 

представен списъка на критичните точки. 
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Таблица 1: Списък на критичните навигационни точки в р. Дунав между km 863 и km 375 

 

№ 

Критични точки за навигация 
Регион в 

България 

Окръг в 

Румъния 
km Местоположение 

1 839 – 837 
Гарла Маре - Румънски сектор; 1 км южно от Гарла 

Маре, с дължина над 2 км 
Видин Мехединци 

2 824 – 820 
Салчя - Румънски сектор; 3 км южно от Салчя, с 

дължина над 4 км 
Видин Мехединци 

3 786 – 782 

Богдан - Сечан - румънски сектор; 3 км източно от 

Дунавци; 4 км южно от Видин; На 2 км югозападно от 

Ciupercenii Noi, с дължина над 4 км 

Видин Долж 

4 762 – 756 
Добрина - Румънски сектор; 8 км северно от Арчар; На 

3 км южно от Деча, с дължина над 6 км 
Видин / Монтана Долж 

5 678 – 673 
Беше - Румънски сектор; 3 км южно от Беше, на 1 км 

северно от Оряхово, с дължина над 5 км 
Враца Долж 

6 632 – 626 
Корабия - Румънски сектор; 1 км южно от Корабия, с 

дължина над 6 км 
Плевен Олт 

7 577 – 560 
Белене – Български сектор; 1 км северно от Белене, с 

дължина над 17 км 

Плевен / Велико 

Търново 
Телеорман 

8 542 – 539 
Вардим – Български сектор; На 5 км североизточно от 

Вардим, с дължина над 3 км 

Велико Търново 

/ Русе 
Телеорман 

9 537 – 534 
Янтра – Български сектор; 3 км северно от Кривина, над 

3 км дължина 
Русе Телеорман 

10 530 – 520 
Батин – Български сектор; 2 км северно от Батин; На 2 

км южно от Пиетрозани, с дължина над 10 км 
Русе 

Телеорман/ 

Граница на 

Гюргево 

11 428 – 423 

Косуи – Български сектор; На 6 км източно от 

Олтеница, на 0.5 км северно от Пожарево, с дължина 

над 5 км 

Силистра Калараш 

12 408 – 401 
Попина – Български сектор; 1 км северно от Попина, 

над 7 км дължина 
Силистра Калараш 

 

Географските координати на хидротехническите дейности, предложени с 

инвестиционното предложение, са представени в координатната система на Универсалния 

напречнен Меркатор (UTM) и в координатната система на Световната геодезическа система 

(WGS). Координатите са представени в Приложение А - Чертежи и в Приложение Б - 

Координати на строителните работи и оценените строителни площи към настоящото 

уведомление. 
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Също така в документацията на електронен носител са приложени и географските 

координати на работите във векторна форма (цифров формат). 

За частта от инвестиционното намерение касаеща българския сектор, земята, която ще 

бъде засегната от хидротехническите дейности, е собственост на българската държава. 

 

Близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ):  

От двете страни на река Дунав има няколко обекта по Натура 2000, които са част от 

Европейската екологична мрежа. На българския бряг са идентифицирани 18 защитени зони по 

Директивата за птиците и 27 защитени зони по Директивата за местообитанията. Също така, в 

района на инвестиционното предложение са идентифицирани три Рамсарски обекта. 

Местоположението на обектите по Натура 2000 и Рамсарските обекти е представено в 

Приложение А - чертежи. 

 

→ Територии от значение за Общността (SCI) – защитени зони по Директивата за 

местообитанията 

По дунавския сектор между Железни врата II и Chiciu-Silistra има 27 защитени зони по 

Директивата за местообитанията, които са част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, 

представени в Таблица 2. 

 

Таблица 2: Списък на защитените зони за местообитанията в района от проекта - 

български бряг. 

 

No Име  Код Критична точка (КТ) Местоположение 

1.  Ново село BG0000631 Гарла Маре (КТ01) КТ Гарла Маре е в BG0000631 

2.  Тимок BG0000525 Гарла Маре (КТ01) КТ Гарла Маре е под BG0000525 

3.  Остров Кутово BG0000552 Салчя (КТ02) КТ Салчя е над BG0000552 

4.  Видбол BG0000498 Богдан Сечан (КТ03) КТ Богдан Сечан е над BG0000498 

5.  Остров Близнаци BG0000532 Богдан Сечан (КТ03) КТ Богдан Сечан е над BG0000532 

6.  Арчар BG0000497 Богдан Сечан (КТ03) КТ Богдан Сечан е над BG0000497 

7.  Орсоя BG0000182 Добрина (КТ04) КТ Добрина е в BG0000182 

8.  Река Лом BG0000503 Добрина (КТ04) КТ Добрина е над BG0000503 

9.  Цибър BG0000199 Добрина (КТ04) КТ Добрина е над BG0000199 

10.  Козлодуй BG0000527 Добрина (КТ04) КТ Добрина е над BG0000527 
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No Име  Код Критична точка (КТ) Местоположение 

11.  Острови Козлодуй BG0000533 Добрина (КТ04) КТ Добрина е над BG0000533 

12.  Река Огоста  BG0000614 Добрина (КТ04) КТ Добрина е над BG0000614 

13.  Остров BG0000334 Беше (КТ05) КТ Беше е над BG0000334 

14.  
Островска степ - 

Вадим 
BG0000528 Беше (КТ05) КТ Беше е над BG0000528 

15.  Карабоаз BG0000335 Корабия (КТ06) КТ Корабия е в BG0000335 

16.  Река Вит BG0000181 Корабия (КТ06) КТ Корабия е под BG0000181 

17.  Персина BG0000396 
Белене (КТ07); 

Корабия (КТ06) 

КТ Белене е в BG0000396;  

КТ Корабия е под BG0000396 

18.  Свищовска гора BG0000576 
Вардим (КТ08) 

Белене (КТ07) 

КТ Вардим е в BG0000576;  

КТ Белене е над BG0000576  

19.  Остров Вардим BG0002018* 
Вардим (КТ08) 

Белене (КТ07) 

КТ Вардим е в BG0002018*;  

КТ Белене е над BG0002018* 

20.  Студена Река BG0000233 Вардим (КТ08) КТ Вардим е над BG0000233 

21.  Река Янтра BG0000610 
Янтра (КТ09); 

Вардим (КТ08) 

КТ Янтра е в BG0000610;  

КТ Вардим е над BG0000610 

22.  Батин  BG0000232 
Батин (КТ10) 

Янтра (КТ09) 

КТ Батин е в BG0000232;  

КТ Янтра е над BG0000232 

23.  Ломовете BG0000608 Батин (КТ10) КТ Батин е над BG0000608 

24.  Мартен-Ряхово BG0000529 Батин (КТ10) КТ Батин е над BG0000529 

25.  Калимок-Бръшлен BG0000377 Батин (КТ10) КТ Батин е над BG0000377 

26.  Пожарево-Гарван BG0000530 
Косуи (КТ11); 

Попина (КТ12) 
КТ Косуи и Попина са  BG0000530 

27.  Остров Чайка BG0000534 Попина (КТ12) КТ Попина е над BG0000534 
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→ Защитени зони по Директивата за птиците 

Специфичното значение на Дунавските пасища по отношение на биологичното 

разнообразие е признато чрез обявяване на 18 зони за защита на птиците (SPA), включени също в 

Европейската екологична мрежа - Натура 2000, представени в Таблица 3. 

Таблица 3: Списък на защитените зони за птици в района на проекта - български бряг 

 

No Име Код 
Критична точка 

(КТ) 
Местоположение 

1.  Остров Голя BG0002067 Салчя (КТ02) КТ Салчя е над BG0002067 

2.  Рибарници Орсоя BG0002006 Добрина (КТ04) КТ Добрина е в BG0002006 

3.  Долно Линево BG0000526 Добрина (КТ04) КТ Добрина е над BG0000526 

4.  Цибърско блато  BG0002104 Добрина (КТ04) КТ Добрина е над BG0002104  

5.  Остров Ибиша BG0002007 Добрина (КТ04) КТ Добрина е над BG0002007 

6.  Остров до Горни Цибър BG0002008 Добрина (КТ04) КТ Добрина е над BG0002008 

7.  Златията BG0002009 Добрина (КТ04) КТ Добрина е над BG0002009 

8.  Никополско плато BG0002074 Корабия (КТ06) КТ Корабия е над BG0002074 

9.  Остров Лакат BG0002091 Корабия (КТ06) КТ Корабия е над BG0002091 

10.  
Комплекс Беленски 

острови 
BG0002017 Белене (КТ07) КТ Белене е в BG0002017 

11.  
Свищовско-Беленска 

низина 
BG0002083 Белене (КТ07) КТ Белене е над BG0002083 

12.  Остров Вардим BG0002018 Вардим (КТ08) КТ Вардим е в BG0002018 

13.  Рибарници Мечка BG0002024 
Батин (КТ10); 

Янтра (КТ09) 

КТ Батин е в BG0002024;  

КТ Янтра е над BG0002024 

14.  Комплекс Калимок BG0002030 Батин (КТ10) КТ Батин е над BG0002030 

15.  Остров Пожарево BG0000237 Косуи (КТ11) КТ Косуи е в BG0000237 

16.  Блато Малък Преславец BG0002065 Косуи (КТ11) КТ Косуи е над BG0002065 

17.  Гарванско блато BG0002064 Попина (КТ12) 
КТ Попина е в близо до границата на 

BG0002064 

18.  Сребърна BG0000241 Попина (КТ12) КТ Попина е над BG0000241  
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→ Влажни зони - Рамсарски Обекти 

От 1976 г. България е присъединена към Рамсарската конвенция, като са обявени на 

национално ниво 11 Рамсарски обекти от международно значение. В района на инвестиционното 

предложение има три Рамсарски места (http://www.ramsar.org/wetland/bulgaria): 

- Комплекс Острови Белене се намира в областите Велико Търново и Плевен; 

- BG1227RIS Остров Ибиша се намира в област Монтана; 

- BG64RIS Сребърна се намира в област Силистра. 

 

Територии за опазване на обектите на културното наследство: 

На българските брегове са идентифицирани: паметници на културата, археологически 

паметници, паметници на архитектурата и строителството, исторически паметници и паметници 

на изкуството. Най-важните паметници са представени по-долу. 

→ Паметници на културата: 

- Система за укрепване на Дунавски лимес (през първите векове): крепости, 

свързани помежду си чрез стратегически път, простиращ се по десния бряг на 

реката. 

- Проспериращи градове със силни крепостни стени и модерна архитектура: 

Бонония, Рациария, Огюст, Ескус, Асамус, Димум, Нове, Дуросторум. 

- Крепости от Средновековието: крепостите Бдин (днешен Видин), Никопол, 

Тутракан, Дръстър (днешната Силистра). 

→ Археологически паметници (три от най-важните археологически паметници): 

- Древния и средновековен град Дуросторум-Дръстър в Силистра. 

- Римската и късноримската крепост край Аугуста Хърлец, област Враца. 

- Античния град Улпия Ескус край Гиген, област Плевен. 

→ Паметници на архитектурата и строителството: 

- “Рибарска махала”, която включва 48 сгради - паметници на културата с 

национално значение в гр. Тутракан. Това е рибарско селище (уникално по 

поречието на река Дунав), с автентични сгради, създадени в епохата на 

Възраждането. 

→ Исторически паметници: 

- Историческо място в долината на река Текир дере, на 4 км източно от Свищов. 

→ Паметници на изкуството: 

-  Църкви и манастири. 

Oчаквано трансгранично въздействие: 

В долното си течение р. Дунав преминава през няколко държави, които ще бъдат пряко 

или косвено засегнати (Сърбия, България, Румъния, Молдова, Украйна). Предвид 

местоположението и обхвата на дейностите, предвидени с инвестиционното предложение, се 

очаква трансгранично въздействие.  



23 

 

Cхема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 

Предложените дейности по проекта не изискват връзки с енергийни мрежи. 

Към момента не е възможно да се определи дали ще се наложи изграждането на нова 

инфраструктура, тъй като не е ясно какви технически решения ще бъдат предложени. След като 

бъдат предложени хидротехническите решения, същите ще бъдат подробно разгледани в доклада 

по ОВОС. 

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други 

нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни 

води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или 

необходимост от изграждане на нови) 

За целите на инвестиционното предложение ще са необходими количества от следните 

природни ресурси:  

Скални материали, необходими за хидротехнически работи, които ще могат да бъдат 

доставяни  от кариери, разположени в близост до река Дунав. 

Баластра, която ще може да бъде доставяна от баластриери, разположени в река Дунав или 

нейните притоци. 

Метериали необходими за залесяване , които ще могат да бъдат доставяни  от  горските 

райони на: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе и Силистра. 

Геотекстилни материали, които ще могат да бъдат доставяни  от фирми, специализирани в 

търговията с този вид материали. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или 

опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води 

Проектът не предвижда използването на токсични или опасни вещества при изграждане на 

хидротехническите конструкции. Наличието на работно оборудване и драгираща техника е все 

пак рисков фактор за разливи на въглеводороди. Всички кораби трябва да спазват Европейското 

споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. Планове за 

спешни действия и за превенция на замърсяването ще бъдат разработени преди началото на 

работата. 

При използването и поддръжката на структурите и съоръженията, които ще бъдат 

изградени като част от проекта, не се предвижда употребата на приоритетни или опасни 

вещества. 
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7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители 

По време на строителство се очаква емисиите на някои замърсители на въздуха, 

суспендирани вещества и други замърсители да се увеличат поради големия брой операции и 

процеси, генериращи емисии. 

Емисии от двигатели с вътрешно горене 

Въздействие върху качеството на въздуха ще има в случай на увеличена необходимост от 

драгиране. Намаляването на нуждите от драгиране води до по-ниски нива на емисиите. Като 

цяло, значително намаляване на емисиите през периода на строителство може да се постигне чрез 

използване на двигатели, които отговарят на изискванията на Директива 2002/88 / ЕО4. 

Прахови емисии 

Като цяло, периодът на строителство е ограничен във времето и допълнителните емисии 

няма да окажат значително въздействие върху качеството на въздуха. Въпреки това, в периоди на 

неблагоприятни метеорологични условия (например силни ветрове), водещи до силно увличане 

на суспендирани вещества, строителните дейности трябва да бъдат преустановени. 

За периода на експлоатация проектът не предвижда дейности, генериращи емисии. 

Съществува обаче непряко въздействие свързано основно със степента и необходимостта от 

поддържащо драгиране. 

Емисиите, свързани с корабоплаването по река Дунав, ще бъдат различни в бъдеще в 

сравнение с настоящите, в зависимост от икономическото и технологичното развитие. За 

товарните превози по река Дунав емисиите обикновено са свързани с конвоирането на шлепове, 

задвижвани от тласкачи или влекачи. 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране  

В съответствие с Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, 

бр. 66/8.08.2014 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 46/1.06.2018г.) за фазите на строителство, се очаква 

образуването на следните видове отпадъци: 

17 09 04 - смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 

17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03. Този вид отпадъци се очаква да се генерират в малки количества.  

20 03 01 - Смесени битови отпадъци. Този вид отпадъци също се оценяват като 

генерирани в малки количества.  

13 02 05* - нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на 

минерална основа. Очаква се отпадъците, свързани със смазочни материали, използвани за 

техническото оборудване, да се генерират в малки количества. Възможно е смяната на масло да 

се извършва на място. Отпадъчните масла се класифицират като опасни вещества и се събират в 

подходящи контейнери и се съхраняват в специално обозначени зони. 

16 06 01 * - оловни акумулаторни батерии 
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По отношение третирането на генерираните по време на строителството отпадъци, то 

същото ще става съгласно действащото в страната законодателство – Закона за управление на 

отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него. 

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, то в едно с 

изготвяне на техническия проект ще бъде изготвен и съгласуван с отговорните инстанции План 

за управление на строителните отпадъци съгласно, който необходимото количество строителни 

отпадъци ще бъде предвидено да бъдат предадени за рециклиране. Това ще стане чрез 

сключването на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО или 

Комплексно разрешително. 

Останалите количества неопасни строителни отпадъци ще бъдат извозени съгласувано със 

съответните общински администрации до местата, отредени от тях. 

По отношение на видовете опасни отпадъци, които се очаква да се генерират по време на 

осъществяването на инвестиционното предложение и отпадъците, получени от корабите, 

използвани по време на строителния период, то се предвижда същите да се предават за 

последващо третиране на фирми, притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО или КР. 

Това ще става въз основа на подписан договор.  

По време на експлоатационния период генерирането на отпадъци може да се осъществи 

само при хидротехнически операции по поддръжка, ако това е необходимо. Образуваните 

отпадъци ще бъдат предавани на фирми, притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО или 

КР. 

17 05 06 - драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05 

Този вид отпадък ще бъде образуван от предвидените дейности по драгиране, за да се 

отстранят алувиалните материали в някои области с ниско ниво на водата в критичните точки. 

Целта на драгирането е да се установи плавателен път, който гарантира минималната 

препоръчителна дълбочина по цялата дължина на фарватера. 

Дейността по драгиране включва както основно драгиране (което ще се извърши по време 

на изпълнението на строителните работи), така и драгиране за поддръжка. 

Като цяло, дейностите по драгиране ще се извършват в рамките на навигационния 

фарватер. Изкопаният материал ще се съхранява в речното корито в специални обозначени места. 

Площите, използвани за съхранение на драгиран материал, са представени в Приложение А - 

чертежи. 

Изборът на местата за съхранение на драгирания материал е направен въз основа на 

резултатите от хидравличните компютърни модели за всеки потенциален сценарий, като се вземе 

предвид най-късото разстояние между площадката за драгиране и мястото за депозиране на 

драгианите седименти, екологичната чувствителност на зоните и максимално добрата повторна 

употреба на изкопания материал за подобряване на речната система. 
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9. Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци 

(битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им 

(пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна 

система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)  

 

Източници на замърсяване на водата, място за заустване: 

По време на строителството, драгирането и строителните дейности ще генерират 

източници на замърсяване. Работите по драгиране косвено водят до суспендирани материали, 

които се пренасят от водния поток надолу по течението. 

Фините материали идват както от извлечените обеми на драгираните седименти, така и от 

пренасяните постелни материали. В зависимост от технологиите за драгиране количествата могат 

да бъдат различни. 

Планираните строителни работи ще окажат влияние върху количеството на 

суспендираните вещества във водата. По време на изпълнението на строителните работи ще се 

увеличи количеството на суспендираните вещества.  

По време на изпълнението на строителните работи е възможно възникването на други 

видове замърсяване: течове от петрол и гориво, трюмни води, отпадъчни води, твърди отпадъци 

и др.  

Технологиите, възприети от дизайнера за изпълнение на водни проекти, избягват 

допускането на въздействие на източниците на замърсяване от бреговете върху водата. 

Отпадъчните води, получени в резултат от използването на кораби по време на 

строителната фаза, няма да бъдат изхвърляни в Дунав, а ще бъдат поети от специализирани 

фирми съгласно действащите разпоредби. 

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за 

вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в 

предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)  

Осъществяването на инвестиционното предложение  не е свързано със съхраняване на  

опасни вещества, поради което не е необходимо представянето на  информация за вида и 

количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението 

съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на 

последствията от тях. 

 

 Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, 

по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. 
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Прилагам: 

 

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, 

район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно 

изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда  

2. Документи, удостоверяващи правото на ИАППД да изпълнява ролята на бенефициент 

и възложител по проект Fast Danube. 

3. Други документи, по преценка на уведомителя: 

a. Приложение А - Чертежи  

b. Приложение Б - Координати на строителните работи и оценените строителни 

площи) 

c. Географските координати на хидротехническите дейности във векторна форма 

(цифров формат) 

4. Електронен носител – 1 бр.  

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 

електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга 

на посочения от мен адрес на електронна поща. 

 

 

Дата:.........................  

 

 

 

      Уведомител:..................................... 

           /подпис/ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ТОЧКА 2 

 

ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРАВОТО НА ИАППД ДА ИЗПЪЛНЯВА 

РОЛЯТА НА БЕНЕФИЦИЕНТ И ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ПРОЕКТ FAST DANUBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ 

"ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА Р. ДУНАВ" 

В сила от 12.05.2000 г. 

Приложение № 2 към ПМС № 74 от 04.05.2000 г. 

Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2000г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2001г., изм. 

ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 

1 Август 2008г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Август 

2011г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г., изм. и 

доп. ДВ. бр.33 от 8 Май 2015г. 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и 

съставът на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" - Русе, наричана 

по-нататък "агенцията". 

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., 

изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Агенцията е юридическо лице със седалище Русе - второстепенен 

разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., доп. - 

ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

осъществява контрол върху дейността на агенцията чрез дирекция "Звено за вътрешен одит" и 

инспектората на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) 

Агенцията има собствен знак и официален печат с кръгла форма, в средата на който е изобразен 

гербът на Република България, с надпис: Република България, Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията *А "Проучване и поддържане на река Дунав" - 

Русе*. 

Чл. 4. Агенцията изпълнява функции в съответствие с вътрешното и международното 

право относно обслужване проучването и поддържането на условията за корабоплаване във 

вътрешните водни пътища на Република България. 

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Агенцията осъществява мониторинг и извършва 

изследователска дейност в областта на хидроложките и хидрографните проучвания с наличната 

специализирана техника. 

Чл. 5. (1) Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от приходи от 

собствена дейност. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) 

Бюджетните средства включват трансфери от бюджета на Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията за разходи по изпълнение на държавните функции 

на агенцията и за заплащане на необходимите за дейността активи и услуги. 

Чл. 6. Агенцията събира приходи от: 

1. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) услуги от съдоподемна, маневрена и аварийно-спасителна 

дейност; 

2. водолазни услуги; 



3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) извършване на геодезически и 

хидрографски дейности; 

4. предоставяне на хидроложка и хидрометеорологична информация; 

5. драгажна дейност; 

6. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) таксите, свързани с разрешителния режим за изземване на 

наносни отложения по чл. 50, ал. 2 от Закона за водите; 

7. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) наеми от имущество. 

Глава втора. 

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 

Раздел I. 

Общи положения 

Чл. 7. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) 

Изпълнителният директор се назначава от министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията съгласувано с министър-председателя. 

Чл. 8. (1) Изпълнителният директор е орган на изпълнителната власт за изпълнение на 

държавната политика относно проучването и поддържането на р. Дунав с цел осигуряване на 

безопасни условия за корабоплаване във вътрешните водни пътища. 

(2) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от 

определен от него с писмена заповед служител на агенцията. 

(3) Изпълнителният директор отговаря за организацията и дейността на агенцията. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Изпълнителният директор ръководи и представлява 

агенцията пред държавните органи, физическите и юридическите лица в страната и в чужбина. 

Раздел II. 

Правомощия на изпълнителния директор 

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Изпълнителният директор ръководи, организира и 

контролира: 

1. изпълнението на правилниците, наредбите, заповедите и инструкциите, издадени от 

компетентните органи; 

2. участието в международната дейност в областта на корабоплаването по вътрешните 

водни пътища по двустранно и многостранно сътрудничество, като: 

а) осъществява и координира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството 

на Република България в международните специализирани органи и организации, конвенции, 

спогодби и договори; 

б) подготвя предложения за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и 

изменяне на международни договори и участието в международни организации; 

в) разработва предложения за актуализиране и хармонизиране на националното 

законодателство със съответните актове на международните организации и на Европейския съюз; 

3. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) изпълнението на проекти, финансирани от фондове на 

Европейския съюз и от други международни финансови институции и програми, свързани с 

развитието и поддържането на корабоплавателния път в българския участък на р. Дунав; 

4. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) издаването на периодични информационни бюлетини и 

справки. 

 

 



Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) Изпълнителният директор издава разрешителни за 

ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав. 

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Изпълнителният директор: 

1. определя политиката и целите, свързани с дейността на агенцията в областта на 

поддържането и проучването на р. Дунав в българския участък; 

2. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията; 

3. назначава и освобождава държавните служители в агенцията; 

4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в агенцията; 

5. утвърждава правила за организацията и дейността, вътрешния ред и работната заплата 

в агенцията; 

6. взема решения за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и 

възлага обществени поръчки; 

7. командирова служителите на агенцията в страната и в чужбина;  

8. назначава дисциплинарен съвет на агенцията и налага дисциплинарни наказания на 

назначените от него служители. 

Чл. 10. (1) Изпълнителният директор отговаря за своевременното събиране на приходите 

и за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) 

Изпълнителният директор представя ежегодно на министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията доклад за дейността на агенцията. 

Чл. 11. В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава 

индивидуални административни актове. 

Чл. 12. Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с 

органите на изпълнителната власт за изпълнение на единната държавна политика. 

Чл. 13. Изпълнителният директор информира обществеността и осигурява публичност и 

прозрачност на извършваните от агенцията дейности. 

Глава трета. 

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА 

Раздел I. 

Общи положения 

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Агенцията участва в работата на Дунавската 

комисия в Будапеща, в Работната група по вътрешен воден транспорт към Европейската 

икономическа комисия (ИКЕ) при ООН в Женева, в Смесената българо-румънска комисия за р. 

Дунав в Смесената техническа комисия за проверка на техническото състояние на моста над река 

Дунав между Русе и Гюргево и хидравличния режим в зоната на моста и в Съвместната 

българо-румънска техническа комисия за състоянието на моста на река Дунав при Видин - 

Калафат и водния режим на реката в района на съоръжението, както и в работата на други 

международни организации, свързани с инфраструктурата, екологията и други проблеми по р. 

Дунав и по европейските вътрешни водни пътища. 

(2) Агенцията изготвя становища по проектите на актове на органите и организациите по 

ал. 1 и участва със свои експерти и специалисти в работните им сесии. 

(3) Агенцията осигурява изпълнението на решения и препоръки на международните 

органи и организации по ал. 1, отнасящи се до българския участък от р. Дунав. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Агенцията изпълнява проекти, финансирани от фондове 

на Европейския съюз и от други международни финансови институции и програми, свързани с 

развитието и поддържането на корабоплавателния път в българския участък на р. Дунав. 



(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Агенцията осъществява дейности по координация на 

изпълнението, мониторинг и отчитане на програми и проекти в качеството си на бенефициент по 

тях. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Агенцията осъществява сътрудничество с 

международни организации и участва в национални и международни проекти. 

Чл. 15. Агенцията осъществява дейността си, като: 

1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) осигурява навигационно-пътевата обстановка, като 

извършва: 

а) хидрографски измервания в българо-румънския участък на р. Дунав от км 374,100 до 

км 845,650; 

б) обозначаване на корабоплавателния път с плаващи навигационни знаци в 

българо-румънския участък на р. Дунав от км 374,100 до км 610,000; 

в) обозначаване с брегови сигнални знаци, регулиращи корабоплаването; 

г) дъноудълбочителни, водолазни, трални и съдоподемни дейности за поддържане на 

корабоплавателния път по р. Дунав и в подходите на пристанищата и зимовниците, за 

безопасността на корабоплаването в общия българо-румънски участък от реката; 

2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) проучва и изучава хидроморфоложкия и хидроложкия 

режим на р. Дунав в българския участък, както следва: колебанията на водното ниво; 

температурата на водата; скоростта и направлението на течението; дебита на реката; ледовия 

режим; ерозията на бреговете и островите; образуването на пясъчни наноси и острови; 

3. събира и разпространява информация за състоянието на корабоплавателния път и за 

хидрометеорологичния режим на реката; 

4. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) изучава хидроморфоложкия и хидроложкия режим в 

зоната на хидротехническите съоръжения в българо-румънския участък на река Дунав и 

организира безпрепятствено корабоплаване в района на моста Русе - Гюргево; 

5. (отм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) 

6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) извършва изследователска дейност в областта на 

хидроморфологията на реката и подготвя лоции, навигационни карти, планове, годишници, 

справочници и други пособия за нуждите на корабоплаването, на Дунавската комисия и на 

смесените българо-румънски комисии; 

7. осигурява информация в областта на проучванията на реката; 

8. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) уведомява съответните органи, министерства и ведомства 

за вземането на предохранителни мерки при евентуална опасност от наводнения, ерозия на 

бреговете, ледови явления, поява на нефтени разливи и други; 

9. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) проучва и съгласува проектите за изграждане на 

хидротехническите и инфраструктурните обекти, извършващи се по реката; 

10. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) съгласува разполагането на технически съоръжения в 

руслото на реката от гледна точка на корабоплаването, рушенето на брега и островите; 

11. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) извършва хидрометеорологичните наблюдения в 

българския участък посредством станциите Ново село, Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра и 

обявява щормови предупреждения за осигуряване на корабоплаването; 

12. (нова - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) изпълнява проекти по 

поддържане и подобряване на условията за корабоплаване по р. Дунав; 

13. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) изпълнява проекти, свързани с развитието на 

вътрешните водни пътища; 

14. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) участва в локализиране и ликвидиране на замърсявания 

от корабоплавателна дейност в общия българо-румънски участък на реката; 

15. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)  

16. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) издава краткосрочни прогнози за водните нива и 



ледовите явления по реката в общия й българо-румънски участък; 

17. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) изработва проекти за драгаж с цел подобряване 

габаритите на фарватера; 

18. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) издава схеми за добив на наносни отложения и за 

депониране на такива в коритото на река Дунав; 

19. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) предоставя необходимата информация за нуждите на 

българската речна информационна система; 

20. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) извършва мониторинга на количеството на водите на 

река Дунав. 

Раздел II. 

Структура 

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 

г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Агенцията е организирана в 4 дирекции, които подпомагат 

изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически 

дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и 

юридическите лица. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2006 г., в сила 

от 26.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., 

изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Общата численост на персонала в 

агенцията е 120 щатни бройки, разпределени съгласно приложението. 

(3) Структурата на звената и щатното разписание се утвърждават от изпълнителния 

директор в рамките на утвърдената численост. 

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Административното 

ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар, назначен от изпълнителния 

директор. 

(2) Главният секретар: 

1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) организира, координира и контролира дейността на 

административните звена за точното спазване на нормативните актове и разпореждания на 

изпълнителния директор; 

2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) организира изпълнението на стратегическите цели на 

агенцията и отговаря за планирането и отчитането на изпълнението им; 

3. изготвя проект на ежегоден доклад на изпълнителния директор за дейността на 

агенцията; 

4. организира подготовката на проекта на бюджет на агенцията; 

5. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) ръководи и контролира процедурите по разработване, 

утвърждаване и изменение на длъжностните характеристики на държавните служители; 

6. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) организира ежегодно изготвянето на доклад за 

състоянието на администрацията; 

7. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) контролира спазването на Кодекса за поведение на 

служителите в държавната администрация; 

8. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) организира и контролира административната дейност по 

приемане и обработване на постъпили сигнали, жалби и предложения от юридически и 

физически лица; 

9. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) координира и подпомага изготвянето на годишни планове 

и отчети на агенцията и ежегодния доклад за състоянието на системите за финансово управление 

и контрол в агенцията. 



Раздел III. 

Обща администрация 

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Общата администрация изпълнява функции по 

правното, административното и информационното обслужване, по управлението на човешките 

ресурси, както и по управлението на бюджета на агенцията. 

(2) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно и 

финансово-стопанско обслужване". 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Дирекцията по ал. 2: 

1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) организира и контролира финансовата дейност, 

счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол в съответствие със Сметкоплана на 

бюджетните предприятия и Единната бюджетна класификация; изготвя периодични и годишни 

финансови отчети за касовото изпълнение на бюджета и отчети за степента на изпълнение на 

политиките и програмите от програмния бюджет; организира и осъществява касовите 

разплащания и счетоводната отчетност на приходите и разходите на агенцията; организира и 

провежда инвентаризации на активите и пасивите с цел достоверното им представяне във 

финансовите отчети на агенцията; 

2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) осигурява правна помощ за законосъобразното 

изпълнение на функциите на агенцията; 

3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) организира и осъществява деловодната и архивната 

дейност в агенцията; 

4. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) поддържа информационната инфраструктура, 

функционирането на локални и градски мрежи, комуникационно оборудване, компютърна 

техника, софтуер, бази данни и интернет страницата на агенцията; 

5. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) организира управлението и развитието на човешките 

ресурси; 

6. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) подготвя и провежда конкурсите за държавни служители; 

7. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) поддържа системата за управление на качеството в 

агенцията; 

8. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) организира своевременно събиране на вземанията; 

9. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) извършва подготовката на проектобюджета на 

администрацията и отчетите по изпълнението на бюджета; 

10. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

11. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) осъществява административното и стопанското 

обслужване на агенцията. 

Раздел IV. 

Специализирана администрация 

Чл. 19. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на 

правомощията на изпълнителния директор. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

Специализираната администрация е организирана в 3 дирекции за изпълнение на специфични 

функции по проучване и поддържане на плавателния път. 

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) 

Чл. 21. (1) Дирекция "Хидрология и хидрометеорология": 

1. извършва всички хидроложки измервания и целия комплекс от непрекъснати 

денонощни синоптични и метеорологични наблюдения по р. Дунав в станциите Ново село, Лом, 

Оряхово, Свищов, Русе и Силистра; 



2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) извършва всички измервания за определяне на ниското и 

високото корабоплавателно водно ниво; 

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) извършва измервания за определяне скоростите на 

течението по фарватера, критичните участъци и в района на хидротехническите съоръжения; 

4. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

5. извършва измервания за определяне наносния отток на реката при основните 

хидрометрични станции; 

6. извършва набирания на проби за определяне мътността на водата; 

7. води статистика за образувалите се ледови явления в българския участък от р. Дунав; 

8. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

9. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) извършва изследователска дейност в областта на 

хидрологията на река Дунав; 

10. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) създава методология за краткосрочни хидроложки 

прогнози; 

11. извършва ежедневни, месечни, годишни и многогодишни разработки на 

метеорологичните данни от станциите на агенцията; 

12. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) предоставя ежедневно информационните бюлетини на 

заинтересуваните фирми и организации; 

13. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) обработва и разпространява в международния обмен 

хидроложките данни; 

14. създава електронна база от хидроложки и хидрометеорологични данни; 

15. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

16. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) предоставя на заинтересуваните лица необходимата 

хидроложка и хидрометеорологична информация; 

17. съгласува проектите за строителство по р. Дунав от хидроложка гледна точка; 

18. издава двудневни и седмични прогнози за нивото на реката, както и тридневни - за 

ледовите явления; 

19. издава ежедневен "Хидрометеорологичен и навигационен бюлетин за р. Дунав"; 

20. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) извършва щормови оповестявания до корабоплавателите, 

корабособствениците, пристанищата и формированията на Гражданската защита за населението; 

21. изготвя необходимите становища в рамките на компетентността си за Дунавската 

комисия, смесените българо-румънски комисии, Работната група по вътрешен воден транспорт 

към ИКЕ при ООН и за други заинтересувани международни организации, свързани с речното 

корабоплаване; 

22. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.)  

23. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) извършва целия комплекс от хидрографни и 

морфоложки проучвания в българския участък на р. Дунав от км 845,650 до км 374,100; 

24. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) извършва измервания в 

критичните за корабоплаването райони, подходи на пристанища, зимовници (лимани), временни 

зимни убежища и второстепенни ръкави; 

25. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) извършва специални измервания за определяне талвега 

на р. Дунав, пряко свързани с националната принадлежност на островите и с държавната 

граница; 

26. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) организира и извършва измерване за хидрографни, 

лоцмански и навигационни карти на р. Дунав; 

27. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) подготвя и изработва кадастрални, топографски, 

навигационни и лоцмански карти на р. Дунав или на отделни участъци от нея; 

28. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) изработва ситуационни хидрографни планове, 

хидрографни снимки, надлъжни и напречни профили на р. Дунав, свързани с проектирането и 



строителството по нея, за нуждите на речния транспорт и по заявка на физически и юридически 

лица; 

29. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) поддържа полигоновата и височинната геодезична 

мрежа по бреговата ивица и развива такива мрежи от по-нисък клас; 

30. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) извършва измервания за надлъжния профил и за 

определяне надлъжния наклон на р. Дунав; 

31. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) извършва хидроморфоложки 

измервания и проучвания в изпълнение на препоръките на Дунавската комисия, на решенията на 

Смесената българо-румънска комисия по поддържане и подобряване на фарватера, Смесената 

техническа комисия за проверка на техническото състояние на моста над река Дунав между Русе 

и Гюргево и хидравличния режим в зоната на моста, на Съвместната българо-румънска 

техническа комисия за състоянието на моста на река Дунав при Видин - Калафат и водния режим 

на реката в района на съоръжението и на Работната група по вътрешен воден транспорт към ИКЕ 

при ООН; 

32. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) изследва влиянието на съществуващите 

хидротехнически съоръжения и анализира въздействието им върху режима на р. Дунав; 

33. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) извършва изследователска дейност в областта на 

хидрографията и хидроморфологията на р. Дунав с цел използването й за нуждите на 

корабоплаването; 

34. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) следи и анализира 

морфологичните промени на българския бряг и на принадлежащите му острови, както и 

образуването на нови такива; 

35. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) съставя "Паспорт на праговете", изучава и анализира 

развитието на критичните за корабоплаването райони като функция на времето с цел избор на 

оптимален вариант за подобряване на условията за корабоплаване; 

36. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) разработва и съгласува 

проекти за дъноудълбочителни работи и инженерни мерки в коритото и брега на реката за 

подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на р. Дунав, зимовници и местата, 

където е необходима своевременна намеса; 

37. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) осигурява ефективен обмен на информация със сродни 

български и чуждестранни организации; 

38. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

39. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) осъществява инвеститорска дейност и надзор при 

извършването на ново строителство за нуждите на агенцията, както и на основни и текущи 

ремонти на сградния фонд; 

40. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

41. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) съгласува съвместно с 

дирекция "Поддържане на корабоплавателния път" кариерите за добив на инертни и намивни 

материали от коритото на реката с оглед избягване на неблагоприятното му влияние върху 

условията за корабоплаване, изградените хидротехнически съоръжения, рушенето на бреговете и 

островите; 

42. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

43. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

44. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

45. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г.) подготвя, изработва и разпространява електронни 

навигационни карти съгласно международните стандарти за българския участък на р. Дунав; 

46. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

47. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

48. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 



49. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

50. (нова - ДВ, бр. 64 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) извършва необходимите 

проучвания и измервания, свързани с издаване на разрешително за ползване на воден обект за 

изземване на наносни отложения от р. Дунав. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Дирекцията организира, ръководи и контролира работата 

на хидрометеорологичните станции в Ново село, Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра. 

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

Дирекция "Поддържане на корабоплавателния път": 

1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) извършва целия комплекс от работите по поддържане на 

корабоплавателния път по р. Дунав, в подходите на пристанищата, в зимовниците и временните 

зимни убежища съгласно препоръките на Дунавската комисия и решенията на Смесената 

българо-румънска комисия по поддържането и подобряването на фарватера; 

2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) осигурява изправна и непрекъснато действаща 

навигационно-пътева обстановка; 

3. извършва необходимите драгажни работи по фарватера, зимовниците и временните 

зимни убежища с оглед достигане на препоръчаните от Дунавската комисия габарити; 

4. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) извършва протралване и почистване на плавателния път, 

плавателните канали, подходите на пристанищата, зимовниците и временните зимни убежища, 

като организира съответните водолазни и съдоподемни работи; 

5. извършва маневрени и аварийно-спасителни работи; 

6. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

7. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

8. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) съгласува съвместно с 

дирекция "Хидрология и хидрометеорология" кариерите за добив на инертни материали от р. 

Дунав по отношение на безопасността на корабоплаването; 

9. участва в разработването на проекти и становища при извършване на драгажни 

работи; 

10. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

11. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) изготвя информация за състоянието на 

корабоплавателния път и промените в навигационно-пътевата обстановка и издава ежеседмични 

бюлетини; 

12. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

осигурява непрекъсната готовност на собствените кораби, плаващите технически средства и 

знаците от навигационната обстановка; 

13. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) контролира състоянието и 

правилната експлоатация на собствените кораби и плаващите технически средства; 

14. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

планира, организира и осъществява контрол при извършване на текущите, основните и 

аварийните ремонти на корабите и плаващите технически съоръжения; 

15. изготвя становища в рамките на компетентността си за Дунавската комисия, за 

смесените българо-румънски комисии за Работната група по вътрешен воден транспорт към ИКЕ 

при ООН и за други заинтересувани международни организации, свързани с речното 

корабоплаване; 

16. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) планира и организира подготовката на корабите и 

плаващите технически средства за прегледи пред съответните компетентни органи; 

17. (нова - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) отговаря за техническото 

състояние на електроапаратурата на светещите знаци по навигационната обстановка; 

18. (нова - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) изработва знаковото имущество 

за навигационната обстановка и извършва профилактика и ремонт на плаващите и бреговите 



знаци; 

19. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) участва с наличните 

технически средства в организирането на аварийни планове по локализиране и събиране на 

нефтени разливи по корабоплавателния път и приемането на отпадъчни нефтосъдържащи води от 

транзитно преминаващите през българо-румънския участък на р. Дунав кораби; 

20. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) осигурява за нуждите на българските речни 

информационни услуги пълна информация за навигационно-пътевата обстановка в българския 

участък на река Дунав; 

21. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) осъществява наблюдения на местоположението и 

техническото състояние на навигационните знаци в участъка, определен от Смесената 

българо-румънска комисия по поддържането и подобряването на фарватера, посредством 

електронна система за наблюдение; 

22. (нова - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) изработва и предоставя на потребителите схеми на 

корабоплавателния път в критичните райони и временните зимни убежища в участъка от км 

610,000 до км 374,100 на река Дунав. 

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.) 

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) Дирекция "Европейски програми, проекти и връзки 

с обществеността": 

1. осъществява дейности по разработване, изпълнение, мониторинг и отчет на проекти, 

финансирани от фондове на Европейския съюз и други международни финансови институции и 

програми, свързани с развитието и поддържането на корабоплавателния път в българския 

участък на р. Дунав, в качеството си на бенефициент или партньор по тях; 

2. организира и координира участието на агенцията в работата на международни 

организации, процеси и смесени комисии за сътрудничество в областта на поддържане на 

вътрешните водни пътища; 

3. координира изготвянето на позиции за участие на агенцията в дейността на 

специализираните международни организации и ги съгласува с Министерството на външните 

работи; 

4. разработва програми за развитие на международното сътрудничество, води 

международната кореспонденция и подпомага изпълнителния директор при организиране, 

провеждане и участие на международни срещи; 

5. участва в дейността на работни групи, съвети, комисии, комитети и др. на национално, 

регионално и местно ниво; 

6. осигурява провеждането на информационната политика на агенцията, като организира 

разработването и разпространението на информационни материали, свързани с дейността на 

агенцията; 

7. планира и организира връзките на изпълнителния директор със средствата за масово 

осведомяване, организира пресконференции, официални и работни срещи, семинари, дискусии и 

кръгли маси във връзка с дейността на агенцията; 

8. отговаря за поддържането и актуализирането на информацията, публикувана на 

уебсайта на агенцията; 

9. осигурява езикови преводи при провеждане на международни срещи и мероприятия и 

преводи на материали. 

Раздел V. 

Организация на работа 

Чл. 24. (1) Непосредственото ръководство на дирекциите се осъществява от техните 

директори, които носят отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи 



при осъществяване на функциите им. 

(2) Директорите: 

1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) дават 

задължителни указания в рамките на своята компетентност за осигуряване изпълнението на 

актовете на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на 

изпълнителния директор; 

2. разпределят работата и задълженията между служителите в дирекцията; 

3. изготвят предложения до изпълнителния директор относно подбора и разпределението 

на кадрите, повишаването на квалификацията, поощряването на служителите и налагането на 

наказания. 

Чл. 25. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на агенцията, могат 

да бъдат привличани нещатни сътрудници в качеството им на експерти. 

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в сключените с тях договори 

от изпълнителния директор. 

Чл. 26. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 

5-дневна работна седмица. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) Работното време по ал. 1 е от 

7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при задължително 

отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден и с обедна почивка 30 

минути между 12,00 и 14,00 ч. 

(3) За денонощните служби на администрацията и за плавателния състав работното 

време е 12 часа за смяна по график, утвърждаван от изпълнителния директор. 

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

 

Заключителни разпоредби 

 

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 55 от Закона за 

администрацията. 

Заключителни разпоредби 

 

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ 

(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.) 

§ 53. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане 

на р. Дунав" - приложение № 2 към чл. 2 на Постановление № 74 на Министерския съвет от 2000 

г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2000 г.; изм., бр. 87 от 2001 г.), се правят следните изменения:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Навсякъде думите "Министерството на транспорта и съобщенията" и 

"министърът/министъра на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "Министерството 

на транспорта" и "министърът/министъра на транспорта". 

§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата 

на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от 

датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз. 

Заключителни разпоредби 

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 15 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 26.05.2006 Г.)  

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". 



Заключителни разпоредби 

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 28 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2008 Г.) 

 

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 август 2008 г. с изключение на § 6, т. 2, буква "г" 

и § 9, ал. 2, които влизат в сила от 4 август 2008 г. 

 

 

Приложение към чл. 16, ал. 2 

 

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2006 г., в сила от 

26.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. - 

ДВ, бр. 64 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2015 г.) 

 

Численост на персонала в Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" 

- 120 щатни бройки 

 
Изпълнителен директор 1 

Главен секретар 1 

Обща администрация 12 

в т.ч.:   

дирекция "Административно-правно   

и финансово-стопанско обслужване" 12 

Специализирана администрация 106 

в т.ч.:   

дирекция "Хидрология и   

хидрометеорология" 24 

дирекция "Поддържане на   

корабоплавателния път" 71 

дирекция "Европейски програми,   

проекти и връзки с обществеността" 11 

 

 

 



onEPAT'IBHO CnOpA3yMEHlE nO MHOTOTOAI4IIHATA PA6OTHA npOrpAMA 3A zo14 r. HA
MEXAHI,|3MA 3A CBbP3EAHE HA E8pOnA CEKTOP ,,TpAHCnOpT/ 3A npOEKTt4 C 6EHEOht[4EHT

,i3nbtHl,rTE tHA ArEHqIf, ,,npoy'{8AHE l,l

r{r9opfiaq$ol||tl'le texxono t h cao6qo8hnra
Co$M 1000, yn.'I!rcH tl'raflf l$9. ren. 9409/m3 s6a 062 6so

PerraMeHr {EC) Ne 1315/2013 Ha EsponeicKr4r napnaMeHU Ha CbBera or 11 AekeMBpl,, 2013 r. 3a
cb3,qaaaHe Ha MexaHx3bM 3a cBtp3BaHe Ha €spona, 3a r3MeHeHre Ha pernaMeHr (EC) N9 913/2010
! 3a orMrHa Ha PernaMeHfl4 (EO) N9 680/2007 h (EO) Ne 6712010 r. (OB, t or 348 or 2013 r.) |,l
Heo6xoAr,rMocrra or oclrryptsaHe Ha co6crBeH npuHoc or AbpxasH,tn 6bAxer Ha peny6nuxa
Bb,ntaprir 3a pea^u3aqut Ha npoexrure no MexaHx3Ma 3a cBbp3BaHe Ha E8pona {MCE), no (oxro
,l3nbrHxrelHa areHqrr ,,npoy'{BaHe n noAAbpxaHe Ha peKa AyHaB,, e 6exe<brqrenr ce cxrrovr
Hactorr4oTo cnopa3yMeHqe Me)l(ay:

MrHrcrepcrso Ha rpaH€nopra, kH(0opMaqnoHHlire rexHororrk|. cbo6qeHlrsra (MT!iTC) _
Peny6nx$ 5urapr1r, rp. Cooxr 1OOO, yn. ,,AiKoH V1arul,,' Ne ?- g, EVN.. 000G95388,
npeAcraBrraaHo or l Balrno MocHoscKu - Mr,iHr,rcr.bp Ha rpaHcnopra, rH(popMaquoHHlte
rexHo.notutl x cro6l4eH aqra u l/'lla{ ltBaHoB - AtapexTop Ha Axpexqur ,,OrHaHcx,,

l,l3nbnHrre,|Ha areHqrr ,,npoyr{BaHe t. noAqbpxaHe Ha pexa AyHa6,, (rAnnA) -
Peny6.nr(a Sbnfapxr, rp. Pyce 7000, yA. ,,CttaBAHcRa', N9 G, El4K:000513106, npeAcrasnrBaHo or
naBrxH qoHeB - r3nrrHrreneH AhpeKTop r,i l4saHx.txa EH.teBa -Atpexrop Ha Aupekqxr AnOCO

c or.,leA h3nbrHeHuero Ha Cnopa3yMeHutra 3a npeAocraBrHe Ha 6e3Bb3Me3AHa 0tHaHcosa
noMoq no MexaHu3Ma 3a c8lp3BaHe Ha Espona, ceKTop ,,TpaHcnopr", no Roxro flAnn.q e
6eHe0lqreHT, ce cutoql Hactortqoro oneparlaHo cnopa3yMeHue, cbt acHo xoerocrpaHlire ce
cnopa3yMixa 3a cneAHoTo:

qreH 1

OnpeAereHri

npoeKr no MCE, ceKrop ,,TpaHcnopr" e npoexr, xoiTo e oAo6peH 3a (DuHaHcxpaHe no

MHororoArurHara nporpaMa 3a 2014 r. Ha MexaHr3Ma 3a cBlp3saHe Ha EBpona, ceHrcp

,,TpaHcnopr" u 3a Koiilo l,Ma c|(.,l|oqeHo Cnopa3yMeHue sa npeAocrasgHe Ha 6e3sb3Me3AHa

0uHaHcoBa noMoul;

AoaoBaprq opraH e l43nbrHrrerHa areHqhr ,UHosa\uA ri Mpex " {INEA), Ha 6a3a

Aerefl4paHrre i npaBoMor4rn or €BponeicHaTa xoMr4cxi, npeAcrasrrsaHa 3a qenlrre Ha

noAnxcBaHe Ha cnopa3yMeHreTo 3a npeAocTasrHe Ha 6e38b3Me3AHa ouHaHcoBa noMou.l or f-H

,qup( Eefiepc,q'lpeKop Ha ly'3nb./rHr4re.nHa arcH\uA ,,Vqo'aquu A Mpexu";

EeHeorqreHr e 1,13fl!rHrrerHa aaeHqur ,,flpoyesaHe I noAAbpxaHe Ha pexa AyHaB", Korro
e norytraTe, Ha noMorqTa x oTroaapr 3a qr.nocTHoTo texHuqec(o, QuHaHcoao I aAMhHr4ctpatlaHo

13nb/tHeHue Ha nooeKTa:

.,,,....'c-..-...1/-.... 
^ ̂

...a_/.aAHec,.-...-.-.-._._.-._........, B rp. coori, peny6ftaxa 6vr?piilii6'-s-piiiitla-i



AoroBop 3a Bb:MaruHe Ha o6qecrBeHa noplq|(a e s!3Me3AeH nucMeH Aorosop MexAy
6eHeo,'qxeHTa Ha noMoqra no MCE, cekro p ,,Tpa Hcnopr,, u, eAhH ,^, nosege !3ntnHkrenh, c o6ext
ctpor,rTercTao, aocTaa(a Ha cTot{u u npeAocraBgHe Ha ycnyru, cKnpqeH, no peAa Ha Axpefir4sa
2O14/24/EC Ha EBponeicxrfi nap./laMeH i Ha CrBera or 26 OeBpyapu 2014 f. 3a o6u.lecT8eHxre
nopb'rHr,i r.r 3a orMrHa Ha ArpelfuBa 2004/19/Eoi

n3nbl4{ure, e nr{qero (ox3lrqecko vtt\ topury yect<o), c koero 6eHeduq[eHrbr c(noqsa
AOTOSOp 3a Ab3raraHe Ha o6qecTseHa nopbgKa 3a {3nrrHeH(e Ha AeiHOCT' rro npoeRTa, cb-
OxHaHcxpaH no MCE, cekTop,,TpaHcnopr,,j

Bb3loxrrer e h3nb,nHt4Te.rHa areHq[t,,npoy{BaHe s noMbp}KaHe Ha peka AyHaB?,
6eHeouq[eHr Ha noMou4ra no MCE, cekrop,,TpaHcnopT,,, t{oiro e oroBopeH 3a nposex(AaHe Ha
npoqeAypkrc 3a sBnafaHe Ha 06qecT8eHh nopb'lt{t 3a t3n!rHeH e Ha AeiHoctr,{Te no npoeRTrTe;

(otrporeH opraH e MlrHrcrepctso Ha tpaHcnopta, xHOopMaqxoHH(Te rextroloauu u
clo6u4eHuira (MTI,1TC), flpeAcrasrrBaHo or MrrHr,tcrbpa Ha rpaHcnopra, riHOopMaq{oHHure
TexHo./lorur r,r clo6qeHxrTa, cbrnacHo npaaoMoqlrFa My no \A. 77, a^, 1 oT 3axoHa 3a Mopct{|lte
npoctpaHcTaa/ BlTpeuHt4le soAHu nllxqa I nptcraHuqaTa Ha peny6rlKa Ebrtapt4,l,l KaTo rapaHT
3a ocxryprBaHero Ha co6craeH npfiHoc oT A.bpxaBH,,rr 66AxeT Ha peny6rxKa 6urapu, 3a
peanu3aqlt Ha npoeRTa, KoHTpo./tHl,,ttT opfaH |,|3fl!nHrBa oyHt{qxu no Ha6n|oAeHte I MoHt4Top|,|Hf
Ha HanpeAbKa 8a npoe(Ta, qpe3 ocbt4eclsrBaHe Ha nposepxu Ha MtcTo/ yqacfl,ie Ha npeaclaBxTeru
Ha MTly'TC, |<aro qreHoBe B (oMr,rd,fl4 3a pa3rnexAaHe, oqeHssaHe u xracl,paHe Ha oOeprlt no
npoqeAypr4 3a ab3rafaHe Ha o6qecTBeHt nop!'{Ku no npoekTa, ocbqecftrBaHe Ha (oHtpon B6pxy
qnrara aoxyMeHTaqur oT npoaeAeHuTe npoqeAypr4 creA cMoqsaHeTo Ha Aorosop, Ha Bcrqxl4
06qecrseHt nopb,{Kr,i HaA npaaoBere no qr. 14, an.5 or3aKoHa 3a o6qecrBeHtte noprriKr, nperneA
u BaluqupaP,e Ha Mex{Ar,rHHt4le TexHuqecK[ l,1 ouHaHcoBr4 olllejv u uaRaHAA 3a nnaqaHua, kaKTo h

Ha (DxHanHl,lTe TexHugecHI t4 OxHaHcoBu oTqefl/ u uct{aH|,|t 3a n,naqaHun no npoeKTa, u3forseHI oT
6eHe0uqueHra;

AonycrxM pa3xoA e sceKlr pa3xoA, cg taH 3a raKls cbr,flacHo npaaxrara 3a OtraHcrpaHe
no MCE, ceKTop,,TpaHcnopT", Cflopa3yMeHurra 3a npeAocrasiHe Ha 6e3Br3Me3AHa OxHaHcoBa
noMou{ no npoe(rrfe/ no kor4ro AnnA e 6eHeouqreHr H PernaMeHr (EC, EBPATOM) N9 956/2012 r.
Ha EBponeic(,in napnaMeHT ,r Ha Clseta or 25.10.2072 r. orHocHo OtHaHcosure npaB!,r,na,

nprroxr.4Mr 3a o6rqxr 6bAxer Ha Cbrc3a |,l 3a orMsHa Ha PerraMeHr {EO, EBparoM) N9 1605/2002 f.
Ha ClBera (OB, L 298 or 2012 r.);

HeAoryaTtaM pa$(oA e scexx pa3xoA, cquTaH 3a HenpueMr,,ts ctfnacHo npaBli,naTa 3a

0tHaHctpaHe no MexaHu3Ma 3a calp3aaHe Ha Espona, ceKTop,,TpaHcnopr" r Cnopa3yMeHtita 3a

npeAoqraBiHe fia 6e3sb3Me3AHa o|,lHaHcoBa noMou.l no npoekrrre, no xotlro uAnna e

6eHeorqreHr u PefraMeHr (EC, EBPATOM) Np 966/2012 r, Ha Esponerc(ur napnaMeHr u Ha CrBera

or 25.10,2072 f. orHocHo o[HaHcosrre npaBnna, npt Aoh<kMA 3a o6qur 6loAxer Ha C-brc3a u 3a

orMrHa Na PerraMeft (EO, EsparoM) N91605/2002 r. Ha ClBeTa;

Taxcx €a AaHlllrre, raxcxre, BHocHhre Mrra !nri BcrKaRBt4 Apyr[ pa3xoAh c noAo6eH eoeHr,

aKo taKtBa 3aAlrxeHtt cbqefiBysaT x'/ll4 npeAcroir Aa 6-bAar HaroxeHu or MuHrrcrepcKhr cbBer

Ha Peny6ruKa Sbnfaprr abB ap63Ka c r3nrrHeHhero Ha npoexra no MexaHx3Ma 3a cBbp3BaHe Ha

EBpona, ceKrop ,,TpaHcnopr" u Kogro Momr Aa ab3Hr4KHar npri r{3nb./rHeHrero Ha npoeKTa/ ocBeH

a(o 8e e peueHo Apyfo;

HepeAHocr e BcsKo HapyueHue Ha npaBoro Ha EaponeicKr,rr c.tto3 rln Ha HaqxoHanHoro

npa80, cEbp3aHo c npr,nataHero Ha pa3nopeA6a Ha npaBoro Ha EBponeicKr4s cuo3, npox3rx,lau{o or



Aeicrahe urt| 6e:4eiicrerae Ha ,(oHoMrqecK,t oneparop, ygacrBaq B nphnaraHero Ha
eBponeficKuTe cTpyxrypHr u rHBecTntlt{o8Hl,t OoHAoBe, koeTo uMa u^u 6t,t Ma.no ra nocreArqa
HaHacrHero Ha BpeAa Ha 6pAxera Ha Cbrc3a '{pe3 r3srpusaHe Ha HenpaBoMepeH pa3xoA s
6toaxera Ha Cttosa.

qr€H 2

5eHe4&qreHr

2.1. SeHeoxqheHihr (hAnnA) e orosopeH 3a qrrocrHoro r3n!,nHeH[e Ha npoeKr{re no
MCE, cekrop,,TpaHcnopr", (aro xoopAr.tHtipa u ortthra AeiHocila cri npe,q KoHrponHu, opfaH
(MT|4TC), npeAq !3npau-(aHero Ha Heo6xoAr,rMrre oouquarHu AokyMeH Ao Aofosapru{4, opfaH
(l43nrnHrfierHa afeHqxA,,UHoBaquu u Mpe:xu,,l.

2.2. SeHeoxqreHrbr e B!3ror{r/re, no cMl4cbna Ha Aupe(rula 2014/24/EC Ha EsponeiacoaA
nap.naMeHr x Ha Claera or 26 OeBpyap[ 2014 r, 3a o6qeqrBeHrre nop!r]l{4 ti ji, orMaHa Ha

Aupet\rusa 2004 /78 / EO.

2,3. 6eHeo,lqxeHrbr ce 3aAbnxasa Aa cBAaAe 3aeHo 3a 3n!.nHeHxe u ynpaBreHre Ha

npoexruTe (3l.4yn), sM|rqBaqo Heo6xoAr.tMxr nepcoHan Karo 6pofi x kBanrouKaqre 3a
HaapeMeHHo 14 ToqHo t43nlrHeHre Ha 3aAa'{hTe, ca!p3aH! c ynpaa,netteTo ,1 ti3n!./rHeH[eTo Ha

npoeKTrre no MCE, cekrop ,,TpaHcnopr", KaRlo x Aa octryp,l Heo6xoAr,tMtTe noMet4eflhq, ootc
o63asexAaHe u o6opyAsaHe |,l Ap., Heo6toAtlMu 3a qerure Ha ynpaBreHuero, KoHTpo,na,

orquTaHeto I apxuB14paHeTo/ cslp3aHr c t43nt,nHeHxe Ha AeiHocttte no npoemme, s cpox Ao eAtlH
Meceqor noAnrcBaHero Ha Cnopa3yMeHrero c ly'3n!.rlHxrerrHa areHqur 

"tA{oBa\uu u Mper+<u,.

2.4. 3a r{3nbnHeHxe Ha oyH(qrxrc Ha 3yun , BeHeouqheHrrr no./t3Ba 6o4xer cumacto
cnopa3yMeHxrra 3a npeAoctaBrHe Ha 6e3st3Me3AHa noMou, noAnrrcaHh Mex(Av Hero ,i
AoroBaprull,rr opraH,

qneH 3

KoHTpoIeH opraH

3.1. KoHrponHlnr opraH (MTl,iTC) ce 3aAbnxaBa Aa t,l38rpLllti Heo6xoAt4Ml4re Aeicrour 3a

oc ryprBaHe Ha cpeAcraa oi AbpxasHrlr 6rcAxer, Heo6xoAr,rMr4 3a cr,'ouHaHc paHe 3a

13nbrHeHueTo Ha npoe(TuTe, 0xHaHcxpaH,l no MHorofoAr,ruHaTa pa6oTHa npofpaMa 3a 20!4 L Ha

MexaHr3Ma 3a cBrp3BaHe Ha Esponar ce(ro p ,,Tpa Hcn op/' oT fipaHa Ha Peny6nxxa 5Mfapuf,.

3.2. KoHrpo.nHt{fi opraH noAnoMara, g paMxrre Ha caoure RoMnereHqr u npasoMor4un,

6eHeouq|1eHra npt x3nb./rHeHa,rero Ha 3aADrxeHurra My no cMroqeHrre AotoBop,, no npoena,
BX-/Iro'{,irerHo 3a ocurypgBaHe Ha Heo6xoar4Mt4Te o60po x 0tHaHcoSt4 cpeAdBa,

3,3. KoHTponHunr opraH creAu 3a r3nlnHeHrero Ha 3aAbrxeHlirra Ha 6eHe0 qreHTa ara
3p!3ka c HacTorr4oTo oneparraHo cnopa3yMeHrie,

3,4. RofiTponHurr opraH c cbrpyAHr4qh c 6eHe0rqueHTa 3a peLlaBaHe Ha Bcu'rKr,l

npo6reMri, sb3HxKHanr no apeMe Ha u3flbrHeH[e Ha npoeRTure, ot4HaHct4paHt4 no MCE, ceKTop

,,TpaHcnopr".



3.5. KoHTponHrtr opraH r3stpusa nperreA n Ba.4r4Ar4pa Bcl4,.]xl,l AoknaA, 3a cbcrosHte Ha

Aeifislrero (Action status Reports) 14 rcKaHrir 3a MexAuHHt4 nnaqaHt4i or crpaHa Ha
6eHe0'rqueHTa. KoHTporHl,tir opfaH BanrArpa OuHanHrre AoMaAu (Textlr,lecKx l, qrHaHcoBj t4

u3roTBeHoto uc(aHe 3a o(oHqaTe,nHo nnaqaHe cneA npeAcraSrHe Ha AoKnaA OT He3aBhChM OAlfOp
3a BeprolrqhpaHe Ha HanpaBeHrre pa3xoA, no npoeKTl,l1e, cb-OuHaHcupaH{, OrHaHchpaH no MCE,
ceRro p ,,Tpa Hcnopr".

3,6. 6eHeOuqteHThr npeAcrasn npeA RoHtponHun opfaH, 3aeAHo c ,c(aHlrrra 3a MexarHHr,l
,r oKoHvarerHo nnaqaHe, CepruorKar 3a orHaHcosoTo t43nb./tHeHue (Certificate of Financial
Statement (AHeKc Vll KbM Cnopa3yMeHhero c Aorosaprr4r.t, opraH 3a npeAosraBsHe Ha
6e3s!3Me3,qHHa 0uHaHcoBa noMot4 no cbotBerHlit npoexr) I crygai, qe:

3,6.1, cyMxre, sknrcqeHt oT 6eHeOxqheHTa B hcxaHurra 3a B!3craHoBrBaHe Hd HanpaseH,,
pa3xoax, ca paBHx r,trx HaASIua3aT 750 000 eBpo;

3.6.2, npr HarpynBaHe Ha sct,l'.](t npeAuLtrH|,| tickaHur 3a B!3craHoarsaHe ha cpeAclaa,3a
xorlro He e noAaAeH cepn4o (aT 3a ol,lHaHCOBO r/3n!.nHeHxe (certificate of Financial statement).
cyMuTe no noaaAeHrTe ,rc(aHxf,Ta 3a B!3cTaHOBtAaHe Ha CpeACTBa Ca paBHU U^U HaABhUtaBat
325 000 e8po.

qreH 4

rDrHaHcoBo, texHr'{ecKo l.i aAMnHrcrpaT{BHo vnpaBIeH|,le

4.1. XoHrporHrrr opraH ocbulecrsrsa oyHXt{ur no (oopAt4Haqur Mer(Ay EeHeoriq{eHra ,{

ApyruTe Abpr€sHu opraHll nph Heo6xoAt4Mocr x no xoHTpo, Ha SeHeoxqteHta npx 63nbrrHeHte |Ja

npoexTrTe, cb-o|lHaHcttpaHt no MexaHu3Ma 3a calp3saHe Ha EBpona, cekTo p ,,Tpa Hcnopr...

4,2. KoHTpo.nHhnr opfaH xMa npaso Aa npoBeprBa SeHeotqteHTa 3a ,i3nrrrHeHre Ha

ECXilkl4 oyHkr.{1,{,, no TexHuqecko x aAMtHt4clpall4BHo X3n!./tHeHke Ha npoekTxTe - opfaH!3aqhi |4

0poaeHAaHe Ha npoqeAyprire 3a sb3nafaHe Ha o6qecrueH! noplqKkr cX,loqBaHe Ha aorosoprTe c
u36paHhTe !r3n6rHr.1renx, ynpaBreHxe Ha noAnucaHrTe Aofo8opx, nperneA x oAo6pFoaHe Ha

npeAcTaBeHxTe pa3pa6oTt{h |,l npoAyxTr/ oT t43n!rHeHueto Ha npoeRTa, nperneA Ha npeActaseHuTe

Or,rHaHcoat Ao(yMeHTh 3a nrar4aHrsra, MoH[topr,tHf l,t l(oHTpon Ha Huso Aoroaop| 14 Hxao npoem.
npoBepKure Mofar Aa 6!Aat n,^aH,ipaHu ,1 r/3HeHaABaulnr xaro 3a nraHupaHure npoBepKrt

KoHrporHr4t opraH yBeAoMeaa SeHeorqheHra nxcMeHo, Hai-MarKo 1 {eAHa) ceAMrqa
npeABapuTenHo, B yseAoMneHxeTo ce onpeAerr apeMeTo ,i RoH(petH|,li o6eKT Ha nposepKaTa,

4.3. KoHrporHxrr opraH u 6eHeoriqreHTbT ce 3aAbrxaaar Aa nnarrpaT I nporpaMxpar

oxHaHct4paHerc no npoekra no MCE, ceKTop,,TpaHcnopr" r.i ocxrypeHoro cboxHaHcrpaHe oi
AbpxaBHrr 6rcAxer Ha Peny6n!rc 6brrapt,li. A6eTe crpaH14 (oopAr,rHrpaHo orroaaprr cpeAcrsara

Aa ce u3no.n3aaT caMo tl eArHctBeHo 3a AeiHocTx rl r,r3BbpurBaHe Ha AonycTxMr,l pa3xoAri no

npoefrrc, c!-OxHaHcrpaHu no MexaHx3Ma 3a cBbp3BaHe Ha Eapona, 3a qenra SeHeo qrieHTr,T

r3roTBr foAr,iLlH'4 npofHo3r4 3a Heo6xoAr,rMr4Te cpeAcTBa oT AbpxaBHur 6pAxeT, B paM|(rle Ha

cboTBeTHaTa TprroAullHa 6oAxeTHa paMKa t, npeAocTaBg Ha KoHTporHr,rr opraH 3a aMoqBaHe a

HeroBaTa 6rcAxeTHa paMKa,

qreH 5



npoqeAypr 3a Bb3raraHe Ha o6qecrseHg noprq(k

S.1. SeHeoxqxeHTbr no npoeKra u3nlrHrBa acrl,lxr,t OyH(qrr no oprait3au'/ll t

npoBexAaHe ha npoqeAypr,t 3a o6qecTseHr nopbqxu, cknkt,{BaHe Ha Aorosoptte, ynpaBneHhe Ha
noAnxcaHrre AoroSopl4, yr8bpxAaBaHe Ha npeAcraEeHure 0akrypr/ 3a n.nau4aH rTa, MoHr.tTopl4Hr l,l

KOHrpo,n Ha HrSO AOfOBOpI/ 14 Ha HrBO npoekTlt,

5.2. SeHeorqueHTbr ce 3aAlrHasa Aa ,3rorsr Heo6xoAr.{Mxre AoKyMeriraq{x 3a
nposer{AaHe Ha npoqeAypt{Te no o6u{ecraesxre noplqxr4 l,t Aa nposer(Aa npoqeAypr.fe, (aro
cna3Ba u3rrckBaHttTa Ha:

al Aupekrt Ba 2O74/24/EC Ha EBponetckus napnaMeHT x Ha CbBera or 26 OeBpyapfi 2014 f.
3a o6u{ecTaeHhre nop!t{{! q 3a orMiHa Ha Anpe(ru'a 2OO4/I8/EO;

6)3a(oHa 3a o6qecrBeHure noplrtK,,t u noA3aRoHosrre HopMai4sHu aKTose;
B) Bcrkaksx Apyrx npa8xna ufuth y(a3a{t A, ,3AaAeHx or Aofosaprulxf, opraH _

lr3nrnHtTe,nHa afeHqur ))UFoga\i6 u Mpetl .,u".

5,3. RoHTponHttr opraH Mo)ke Aa onpeAent csol4 npeActashrerr, Kol4To B3eMar yqacflte
xaTo qreHose B RoM|ct4, 3a OqeHka |,l MacnpaHe Ha ooepTuTe no npoqeAyp Te 3a Bb3raraHe Ha

o6qecTse8x noplqk,,t, npeAs|,lAeHt no npoeKT,te.

5,4. KoHlponHrsr opraH ocbt4ecrsisa RoHTpo,n stpxy tl'nara AoxyMeHraqr4rra or
npoEeAeHxrc npoqeAypr,i 3a o6qeoBeH, noputKt4 cneA ck.ntoqBaHeTo Ha AofoBop, Ha sc,i,lkr.t
o6qecBeH! nop!'rKx HaA nparoaere no q^. L4, an. 5 or 3akoHa 3a o6t4ecrseHxre noprqku.
5eHeotqxeHftT, Br3rroxtre, Ha noptgRara, t3npaqa Ha RoHtpolHhnr opraH AokyMeHraqxrra B

IprAecet (30) AHeBeH cpoK creA cMNJqaaHe Ha Aorosopa. 3a ocbu{ecr8r8aHe Ha KoHTpo./l

6eHeotqr{eHrbr npeAcTaat cneAHure AoRyMeHTx B erexrpoHeH srA:
. npeABap[renHo o6rMeHxe (a(o e Harrl{e raKosa) {noorAerHo fly6nrRysaHoTo s

OorqhareH aecrHr4( Ha Esponeicxr.ir cbo3 (OB) x ny6nuxysaHoro s pefl{fibpa Ha AreHquFra no
o6qecrBeHu nopbqKa (AOfl);

. PeueHre 3a ol{pu8aHe Ha o6qecrBeHara nopbqxa;

. O6rBneHre 3a o6qecrBeHara noplqm (nodrAenflo ny6nuRysarorc s OB u
ny6nu(yBaHoTo s pef[crbpa Ha AOn);

. Ao(yMeHtaqrir 3a yqacTue, BXJI. pa3ncHeHhnra Ha Bb3nox[Tenr {aKo uMaTaxhsa);

. AKToBe Ha AOn no npeAaaprfeneH Konrpon {aKo kMa raxuBa) u (opecnoHAeHqrdra Ha

B!3noxxrerf, cAOn;
. PeureHt4r 3a npoMiHa Ha o6rMeHxero ,lu\u Aot<yMe ra\uqra 3a \^]acrxe {aKo rMa

Ta kx Ba) (noorAe, Ho ny6nrikysaHuTe B OB u ny6nu(ysaHme s pefi4crbpa Ha AOn);

. npoTo(onx 3a pa6otata Ha KoMhcr4rra/ B|{,/|. oqeHurelHt4 ,lr,icToBe, 3anoaeA 3a

Ha3HaqaBaHe Ha RoMucuF 3a npoEex{AaHe Ha npoqeaypara |,l ,qeMapaq,l, no ,rn. 35 oT 3On, u Ap,
noAo6Hu (axo xMaraxxBa);

. PeuJeHhe 3a onpeAer9He Ha ,t3n!,/rHrren 116 peueHue 3a npeKpaTfBase Ha

npoqeAypara;

. ,qorcBop 3a o6qecrseHa noplqM/paMkoso cnopa3yMeHue u Aoroaop no Hero {axo rMa
TaKhsal:

. A$ose Ha K3K |,l BAC sl8 sp!3(a c npoqeAypara (Bcry'rai, qe ca Hanhqerakrsa)j

. O6rMeHxr 3a sb3raraHe Ha o6uleclBeHara nopbq(a (noorAenHo or ny6./r,{(yBaHffie sOB
u ny6rxKyBaHme s perricrbpa Ha AOn);

. Apyru AokyMeNT[, r,r3BbH ropHr4Te - npri Heo6xoAr,iMocrj



. Konhe oT oOepETa Ha cneqerrlrrrn yqac |,lx k |(ofll,i'l or ooeprrie Ha orcrpaHeHme
yqafiHlfl.l Ha e,nektpoHeH Hoct4TeJr.

5.5. npri rcnlrHeHre Ha 3aArrr{eHUrra ch Brs Bp!3xa c npoqeAyprre 3a B!3rafaHe Ha

o6qefigeHu nopur(x, npeABxAeHu no npoexrrTe, ctpaHxre ca Ant!{Hh Aa cb6n|oAasar u cna3Bat
r.i3xcKBaH|4rra |,l pa3nopeA6rTe Ha qn. 11.9. u '{r. ll.10 or noAnrcaHrre cnopa3yMeH|,li no npoekrrre
no MexaHx3Ma 3a cB!p3sa8e Ha Eapona, ceKrop ,,TpaHcnopr.,, no (ot4ro tiAnpA e 6eHeO,1qheHr.

qIeH 6

' MoH,ToprHt, koHTpoI li otqrlaHe

6.1. MoHxropuHrbr Ha r3nlrHeHlrero Ha npoeKTurer ch-ouHaHcupaHk no MexaHt3Ma 3a

catp3aaHe Ha Espona, cekiop ,,TpaHcnopi', ce ocbu{ecTBraa clrracHo Ao6pxrc npaKruxu t
npaBfiraTa/ ycTaHoaeH|,l oT Eaponeic(ata koMr,tcuf, ,

6,2. Se8eoriqreHrbr u3forBr Ha aHr.nrtckn eSu(r AoxttaA,. 3a clcronHl/e Ha Aeidauero
(Action Status Reports) He no-KlcHo or 31 MapT Ha cborBerHara roAhHa, creABaqa sce(r oTqereH
neproA. AoMaAuTe 3a cbcrorHrre Ha AeicrBrierc ce x3forBrT cbrnacHo o6pa3eqa, yr8bpAeH or
,qoro8apiqur opraH - ly'3nlrHr.lrenHa areHqrr ,,l Hosa\uu u Mper<u.. u ce noAaBaT, qpe3

eneKTpoHHaTa nnaroopMa - TEN-Tec, clr,nacHo Cnopa3yMeHur[a 3a npoeKTuTe no MexaH!r3Ma 3a

cs!p3BaHe Ha Eapona, cer,To p ,,Tpa H cno pr", no koriro l{AnnA e 6eHeorqreHT.

6.3. npx Heo6xoAxMocr, 6eHeotqreHTbr Moxe Aa noAaBa ,tcxaH r 3a n.naqaHe (!M
I/3nbnHrrerHa areHqrn,,l4Hosaqxu u Mpe)r<u", sK,rrrcqrlTenHo l,{ 3a nocreAsa!]l agaHcoBr,t ti
MeN.iAXHHU n,||au.(aHti, ROkTO CneABa Aa npriApyxasaT cboTaeTHhTe Aokraau 3a cbcTof,Hrie Ha

Aeicrs!fira {Action Status Reports), cbrnacHo Cnopa3yMeHrrra 3a npeAocraBiHe Ha 6e3sEMe3AHa

0uHaHcoBa noMor4 no npoe(rnte no MexaHrBMa 3a calp3aaHe Ha EBpona, ceKTop,,TpaHcnopr", no
KoxTo AnnA e 6eHeouqueHT. 3a Te3t,l r4ckaHhr 6eHe0hq eHTbT y8eAoMraa KoHrporHxr opfaH
nxcMeHo, s cpoK oT 5 pa6oTHr,r AHt4.

6.4. SeHeor{queHTbr r,i3rorar Ha atf0utc(k e3r,tt<, <lrranex 4oxna4/orrreT, cbAlpxaut
TexH|4,recKa x 0uHaHcosa {racr, npuApyxeH c ,tc|(aHe 3a oxoH'.tare.nHo /6anancoao/ nnarqaxe, e cpox

Ao 12 Meceqa c,neA nplrMNc'laaHe Ha npoexTa. cbrnacHo Cnopa3yMeHrita no npoeKTuTe no
MexaHu3Ma 3a csbp3BaHe Ha EBpona, ce$op ,,Tparcnop/', no Kouro rlAnnA e 6eHe0liqxeHr.
OuHarHrfi AoknaA ce npxApyxaBa oT [3roTaeH AoKraA oT He3aBrcr/M oAxrop 3a Bep(orrrlrpaHe
Ha HanpaaeHhTe pa3xoAx no npoek iTe.

6.5. KoHTponHxrr opral']. BaruAupat u3toTseHuTe ot 6eHe0uqteHra, AoKnaAu 3a

cbcrorHqeIo Ha AeifiEheTo (Action status Reports) u npr{ApyxaBaqxre tu ucRaHuA 3a nrat!\aq6A1

KaKro x OxHanHxr AoMaA,3aeAHo c t4c(aHeTo 3a oxoHqaterHo/6anaHcoao n,naqaHe, c Koero

norslpr(aasa, qe npeaocraaeHaTa oT 6eHeokqneHTa rH0opMaqxr e nrrHa, HaAex(AHa t, BgpHa,

6.6. BbB sp!3(a c r. 6.5., XoHTponHurr opraH u3nlrHiBa oyH(qru no Ha6rrcAeHue u

MOHr,rTopr/Hr Ha HanpeAtKa no u3nbrHeHre Ha AetHocTr,rTe no npoexTuTe/ qpe3 oclu{ecTBiBaHe Ha

npoBepKx Ha MrcTo - AoKyMeHTanHu u npoaepR,r Ha cTpor,rTenHrfie nnor4aAxu Ha o6eKTlrTe no

cbotsetHtte npoeffi,l. nraHxpaHrrc npooepK! Ha Mrcto ce u3BtpuJaat Ha 6 Meceqa, raro
6eHe0[qxeHTbr ce yseAoMrsa, npeA8apurerHo a 10 AHeaeH cpo( npeAu AeHr Ha npoBepKara. I
cneAcrsue Ha u3abpureHure nposep(x Ha MficTo ce ,r3 rotBgT AovraA , orpa3nBau{x AetcrarrerHrn
HanpeAlk no t3n!,nHeHue Ha npoeKthTe, xaKTo I Heo6xoArrMr,rre npenoprKu H xopeKr,lBHh

Ae!tcrBu{l c qen onrxMx3aqur Ha r3n!/rHeHrero xM. l43roTBeHrrc AoMaAx noAnoMafar



6eHe0[qrreHTa c o eA xaqecrBeHoro }1 HaBpeMeHHo t43nlrHeHlre Ha AeiHocrxre no npoeKT,ire |l
orq,rraHeTonpeAAoroBaprulnropfaH-1.13n!n{urenHaafeH\u|tytHoBaqruuMpexx.

6,7. EeHeoxqreHtbr npeAocragr, npx norc(aaHe Ha ctpaHa Ha KoHTponH , opmH,
rHoopMaqrr or HefoaaTa KoMneTeHTHocT, cBtp3aHa c x3nlnHeHt,,|eTo Ha npoeKTuTe, ct_
0nHaHcupaH!r no MexaHr3Ma 3a cB!p3BaHe Ha EBpona, cexTop ,,Tpa Hcn opr//.

6.8. BeHeoriqreHftr noAArpxa apxr8 Ha AokyMeHraqrrra 3a qnrocrHoro
aAMVHUCfpa.lUgHO, TeXHrqeCkO r orHaHcoso ti3n!/rHeHIe Ha npoekT[Te _ no npoqeAypxTe 3a
k36op Ha |43nbnHliTe,nr,t |4 no AoroBopxTe, 3a cpoka, onpeAerreH B Cnopa3yMetkira no npoeKTure no
MexaHu3Ma 3a cBrp3aaHe Ha Espona, ce kro p ,,Tpa H cnopr.., no kouro l4AnnA e 6eHeohqxeHr.

qreH 7

nrat4aHr MexaHH3bM Ha pa3nrau4aHe

7.1. SeHeoxqreHrbr (aro crpaHa no Cnopa3yMeHx[ra 3a OrHaHct,lpaHe Ha npoeKrure no
MexaHu3Ma 3a cB-bp3BaHe Ha EBpona, cexrop,,TpaHcnopr", no xotfo e 6eHeorqleHr, x3Bbpusa
n,naqaH|,lt ta x3nb,|Hl4terxTe no ckrrcqeHlte AoroBop14, (aKTo 1,1 Bcl4qKx Apytt nnau{aHhr,
npo|,l3tr,lqaulr oT u3nlnHeHueto Ha npoexTa.

7,2.Bat !'KA nnatr\a{uA ce k3stpuJsai Ha 6a3ara Ha cneAHnre Ao(yMeHT,t:

a) clorBerHoro Cnopa3yMeHue 3a npeAocraBtHe Ha 6e3s!3Me3AHa noMot4 no npoexrrfie,
cb-oxHaHcrpaH no MexaH,43Ma 3a cBbp38aHe Ha EBpofla, cexrop,,TpaHcnopr", no fior.tio UAnnA e
6eHe0rqrieHl;

6) npeAcraBnHe Ha scxqkx opr,ift4Ha,nHh Aot(yMeHTh 3a |,|3BlpuBaHe Ha nrat4aHhrra;

a) noryqeHo noro,l{,{TerHo craHoa!t4e or crpaHa Ha KoHTporHxr opraH, qpe3 nonlrBaHe Ha

KOHTpO,neH ,,iCT 3a npoaep(a 3a AonycTlrMoctE Ha 3araeHrTe n./tauaHur npr u3nt HeHue Ha

npoekfltte no MexaHu3Ma 3a csrp3BaHe Ha Eapona, ceKTop ,,TpaHcnopI",

7.3, CpeAcrBara or npeABu,qeHara 6e:at:^aee4ra ouHaHcosa noMoul no npoeKr,re, cb-

orHaHcxpaHu no MexaHr3Ma 3a cBlp3BaHe Ha Espona, cexrop r,IpaHcnop/. ce npesexAar no
6aHKoBara cMefl€ Ha AnnA, IBAN: 8G868U1N70073105194211 BtC: BUINBGSF, B,,ArraHq EaH(
56rrap!re" . ouHaHcosr.rir pecypc, xoiro rpi6sa Aa ce ocurypx or 6eHeouqreHra I cryqafi Ha cb-

oriHaHcxpaHe Ha npoekrhrer ce npesex( a no crt4t4Te cnequart| cMerKx t4 pa3nrat4aHuira ce
!r3a-bpl!8al caMo npe3 Tnx,

7.4. ,J't4tJ.ara, xouro uMar npaBo Ha pa3noper(4aHe c re3k cMerKu, ce onpeAennrclc 3anoseA
8a l43nbrrHr4Te,[Hrrr Ar,rpe(Top ta rl3nbnHuTenHa afeHqrrr ,,npoyqaaHet,, noA4lpx{aHe Ha peKa

AyHaB", 6eHe0rqueHT no cborBerHui npoeKr.

qneH 8

OrHaHcoa RoHipon, oflerHoaT ri oAr4t

8.1. SeHeohql4eHrbr npruara 0rHaHcooa orqerHocr no orHoureHrie Ha achqr{r4 TpaH3aHqur,

cBrp3aHx c npoexTuTe.3a qerrTa Toi x3roTst otHaHcoB nnaH Ha npoekTrfe u pa3npeAeneHte Ha

Heo6xoAxM|rc cpeAcrBa no x3To'{Hxqx, Koiro ce npeAcrasi Ha KoHrponH,lr oplaH Ao eAhH Meceq



cneA noAnucsaHe Ha cboTBetHoTo cnopa3yMeHl,|e c l43nbrsr4renHa areHqxn /,14HoBaqu|,l fi Mpext,,
3a npoexra, no fioiro ly'AnnA e 6eHedxqueHr.

8.2. 6eHeouqxeHTbr ocbu{ecr8rsa ouHaHcoB (oHTpo, Ha AorosoprTe 3a rrnb.flHeHl4e,t
r,r3r,rc(sa OxHaHcosxTe AoxyMeHTn Aa 6!AaT nprApyxeHh oT opt4fl{HarHa Ao(yMeHraqxr, xafiTo h
noAAlpxa Harn'{Ha AoRyMeHTaqrr 3a qrnocTrioTo 0xHaHcoso ynpaaneHrie Ha npoe(TxTe.

8.3. SeHeoxqueHr6T ,i38bpu8a nraqaHxrra no AoroBoplre a u3n-brtHureri|u no npoekrrire,
crea norytragafie Ha norox Te,[Ho ctaHoart4e ot KoHTporHugT optaH. floroxr/terHoTo cTaHoatqe
ce Aasa creA npeABapxTenHa nposepxa 3a cbotseTcrBue Ha pa3xoAr/Te c aeiHocTxTe no
noAnhcaHrfie Cnopa3yMeHxf, c l43n!/tHr,{TerHa areHqlr,ly'Hosaquli r Mpexn.., noroxt4TerHoTo
claHoBuqe ce !3toTBr B cpot( Ao 10 xaneHAapHri aH14 oT yBeAoM./reHXeTo 3a HaMepeHUe 3a nraqaHe
or crpaHa Ha 6eHeOuqreHta, no cboTBeTHti npoeKT.

8.4. 6eHe0rql4eHrbr npeAograBr, npx HeobxoAhMocr, Ha KoHTponHlirr opraH acrKaxBa

Aonb,/tHl4TerHa 0rHaHco8a uHoopMaqrr, csbp3aHa c u3n!./tHeHheto Ha npoeKrrlre, c!-
(DrHaHcrpaHx no MCE, cek'rop ,,Tpa Hcno pr'r.

8,5. flpe,4! BattuAupaHe ot crpaHa Ha KoHTponHris opraH Ha OuHarHtte
/oxorrarerxrre/4oxraAv u ucKa{r/Ala 3a oKoHqarerHo nrat4aHe no npoe(fltfe, 6eHeduqreHtbt e

A,/|!)11eH Aa npeAcraBu AoKraA or He3aBto4M oAxrop, 3a BeprloxqhpaHe Ha sch'l(x HanpaBeHr
pa3xoat no npoeKvTe.

t{reH 9

Pa3peunrerHr, ,hqeHagru, aeprytout<ar,. h Ap.

9,1. SeHeohqxeHrbr wtu!\kapa, Ro{rpottupa |,l (oopAhHtpa HaBpeMeHHoro x3AasaHe Ha

acrqku pa3peurrenHU/ cbfracyBare,nHt AokyMeHTu, oAo6peHltn 14 Ap., l{ol,tto ce r3rcxaar 3a

,t3n!nHeHxe Ha AeiHoctrle no ck,|lic'.teHrre Aorosopt4.

9.2. SeHeorqreHrbr no,qnoMara r3n!.nHrre.nrre B npoqeca Ha no./tyqaBaHe Ha

pa3peuurerHx, oAo6peouF, cnopa3yMeHxr u AA\eH3uu, r43AaBaH or Tpefll ,ntqa, xoxro ce

r,r3xcxBaT 3a 13nt4HeHte Ha AeiHocttte no AoroaopnTe.

9.3. XoHtporHxrr opraH c.4eABa Aa oKaxe Heo6xoAr,iMorc caAerfishe Ha 6eHe(D queHra, B

paM(lle Ha csoxTe npaBoMor4xr l,r Br3MoxHocfl,r, B npoqeca Ha no.nyqasaHe Ha fopeq,fixpaHhTe

AOKyMeHT[, X3AaBaHX OT rperl nrqa.

qreH 10

npo3paqHocr, |(oH0|.AeHqra./rHoc't. ny6./rrqHa l,tH0opMaqut

10.1. EeHeoxql4eHtuT cneAh 3a roqHoro r3nbrHeHle Ha yKa3aHrrra Ha EsponeficKara

ROMyC T a IUqeTO Ha AoroAaprqrn opfaH - l43nb,rrHr,lTe,nHa areHqug,,l4HoBaquu l, Mpe]ku" no

orHoueHre Ha Mep(rre 3a nHoopMaq r k ny6rr,{Hocr cbrracHo Cnopa3yMeHrrra no npoekr re no

MexaHu3Ma 3a cBrp3BaHe Ha Espona, ceRro p ,,Tpa Hcn o pr", no Koiro ly'AnnA e 6eHeoxqxeHr.

10.2. 6eHeorqreHTbr ocxryprBa:

a) npo3pa'rHoct otHocHo npoqeca Ha u3n!.nFeH!re Ha npoeKTure;



6) cBo6oAeH Aocrbn Ha cpeAcrsara 3a Macoao ocBeAoMiaaHe Ao xHoopMaqufl orHocHo
l43n!./rHeHxeTo Ha npoeffiITe.

B) KoHorAeHqr,anHocr Ha uHoopMaq[rTa, KorTo e MacxOxqupaHa fiaro TaKaBa;

t) ro,rHo u BrpHo ny6ruxyBaHe Ha rHoopMaqlrn, cBbp3aHa c MexaHk3Ma 3a cBlp3saHe Ha

EBpona, cekrop,,TpaHcnopr" u h3n!rHeH,lero Ha npoe(rxre.

10.3. SeHeohq[eHTbr e 3aAbrxeH Aa He u3nor3aa xoHouAeHqrarHa xHoopMaqxs ,r

AOXyMeHTk 3a qenr/ pa3nltttHl/ oT Te3I/ catp3aHr c l/3ntrHeHue Ha aHraxuMeHTITe My flo
Cflopa3yMeHtltta no npoe(trte no MexaHt3Ma 3a cslp3saHe Ha EBpona, no xor4To e crpaHa,

10.4. 6eHeoxqxeHrbr u KoHrponHxrr opraH ca 3aAbnxeH!i Aa cb6nNrAasar pa3nopeA6rire ,r

yRa3aH|,|r|Ta 3a KoHo[AeHqt4anHocr 14 r{HoopMaq r u ny6.nxqriocr cbf./rac8o '{n. ll.5 x qr. ll.7 or AHexc

ll Ha Cnopa3yMeHutra 3a npeAocra8tHe Ha 6e3Bh3Me3AHa OxHaHcoBa noMour, noAnlrcaHx c

Aofoaapru.ll,rr opraH.

qrer 11

KoHorxRr Ha ,lHtepeck k HepeAHodl

11.1, CTpaHtre no Hacrotuloro oneparuaHo cnopa3yMeHrle npeAnpueMat sct,tqRt4 Bt3MoxHl,t

Mep(u 3a t36rrBaHe Ha KoHOrriKT Ha nHTepecri,

11.2, SeHeohqteHibr Hocr,r orfoBopHocrra 3a HeAonycmHe Ha HepeAHocT'l npr 3nb/tHeHre

Ha AOrOSOpr4rc nO npoe( re/ cb-oxHaHc paHr no McE, cefiop ,,Tpaxcnopr".

11.3 KoHrporHr.ltr opraH onpeAert rxqe, orroaopHo 3a npu.naraHe Ha npoqeAyprre BbB

gp!3Ka c aAM|Hl,lctphpaHe Ha crrHa.nr 3a HepeAHocTl,l, (aRTo l,l c npoqeAyp,lre 3a aAMllHr/crpupaHe

Ha HepeaHocTr4, Koero BKnro'{Ba ycTaHoarlBaHe, pefl,icrprlpaHe, AoMaABaHe, KopesTxsHx AeicrBrn l,|

noc/reAgar4oto l4M npoc,[eAgBaHe u npuMloqaaHe no cMl,lcbra Ha qr, 1or HapeA6ara 3a

onpeaenite Ha npoqeAypxre 3a aaMrlHl,ictpl4paHe Ha HepeaHoctl,4 no ooHAo8e, ltHcrpyMeHlh h

nporpaM!, cb-olrHaHcrpaHu or EC, nphera c nocraHoa.neHre Np 285 or 30 11.2009 r' 8a

M,i H t/ crepckr,rr cbBer,

11.4, KoHrpo.nHr4tr opraH creABa Aa yBeAoM'l AofoBaptu.ll'li opraH - l43n!.,lHure/lHa

areHqri ,,tlHosaquu u MpeHri" KbM EBponeicmra fioMl.lcl.lfi, scr,4r'lRl4 xAeHr (DxqxpaHli cnyqau Ha

HepeaHoclu r,r KoHonxKl Ha |4HTepecx.

11.5. B cry,{ai Ha ycraHoBeHa HepeAHocr lrrx 3noynorpe6a,6eHeOxqreHrbr B!3craHoBtBa

HenpaBoMepHo pa3xoAsaHlrTe cpeacrBa Ha AoroBaptult,t9 opfaH - l43n!rllll4TenHa areHqug

,,uHo'aul,.t u Mpeh<u",

11.6,EeHeouqreHTbl npeAocraBf, Ha KoHrponHut oplaH, AoroBaptulr'trl opraH tl Bcx'{(ll

KOMneTeHTHt4 OpraHgl, SCiHa XcKaHa |4HoopMaqlli oTHocHo oTRpl',lll'4 HepeAHocrt',l l',l/l|4 TaK|,|Ea, Kor/lo

MOraT Aa B!3H14RHaT U Ce 3aAbnxaBa Aa aKryar 3r/pa nocToiHHo ft31',1 l'4HQopMaqxt.

11,7. Ctpa ure no Hacrotu.loro oneparxBHo cnopa3yMeHlle cb6nrcAasar pa3nopeA6rfe !l

y(a3aHurTa 3a AoK aABaHe I npeAoTBpaltsaHe Ha cxryaqxrl Ha (oHortxT Ha llHlepectl cbfnacHo

,{n, ll.4 or AHe(c ll Ha cborserHoro Cnopa3yMeHre 3a npeAodaBsHe Ha 6e3sb3Me3AHa o'HaHcoBa

noMor4 c aoroBaprqut opraH.



qreH 12

l,lHrelextyanHa co6cl6etodl.l npaBa 6bpry Het

12.1, npaBara Bbpxy 14HTe/te(rya,nHara co6figeHocr, Rotro e pe3vrrar or ti3rrr,rHeHqero Ha

npoek Te, c!-OxHaHcupaH! no MexaHh3Ma 3a cBrp3saHe Ha EBpona, ceKTop ,,TpaHcnopr,, ca Ha

6eHeOrqueHra - l.1AnnA.

12.2, npu ooaHanxre Brnpod4 orHocso npasara Bbpxy r/HTe./texryarrHara co6crseHocrr ce
npMaraT pa3nopeA6xre Ha Cflopa3yMeH[rTa 3a npeaocTaBrHe Ha 6e38uMe3AHa ouHaHCOBa
noMou4 no npoekrure/ no xot4To |4AnnA e 6eHeolqxeHi.

12.3. CTpaHxre no Hactonu.loro onepafllsHo cnopa3yMeHrre cna3aar pa3nopeA6xre h
yxa3aHtrta 3a hHTeneRrya./lHala co6cTseHocr ! npasara stpxy Hen cbt/tacHo ,{r, ll.8 oT AHekc ll Ha

Cnopa3yMeHhsra 3a npeAocrassHe Ha 6e3sr3Me3AHa OrlHaHcoBa noMoq, noAnucaHr c
,l3nrnHrTe.nHa ateHl{xr,UHoBa\uh u Mp.-)r<u".

r'{reH 13

PeuraBaHe Ha anopoBe

13.1. BceK, cnop no npuraraHero xI14 Tb./lKyaaHero Ha roaa oneparkaHo cnopa3yMeHre u{e

6bAe npeAMer Ha xoHcyrraq[u MexAy 6eHe0[queHTa t,i KoHTponHqr opEH, (aro crpaHxre ce
aHraxrpaTAa arpotait Ao6poHaMepeH noAxoA 3a nocfl4ftHe Ha a3auMHo npreM.414so peuleHxe,

13.2. AKo (oHcynraqlrre He AoseAar Ao nprr|Te./rc(o peoasaHe Ha cnopa u fie ce HaMepr
npueM.n|lBo l,,t 3a AseTe cTpaHr peueHue ce npl4nam 6!rrapcKoTo 3aKoHoAaTercTao.

qneH 14

CpoK Ha BarnAHofi. flpeKparrEaHe Ha anopa3yMeHreio

14.1. ToBa oneparlBHo cnopa3yMeHue Brli3a B clira or Aarara Ha noAnrcsaHero My or
cTpaHlrTe ! ocraBa B cl4na Ao ot(oHqaTenHoTo npuKnbqaaHe Ha npoeRTuTe, c!-QrHaHc,rpaHu no

MexaH!3Ma 3a cB!p3saHe Ha Espona, ceRrop,,TpaHcnopr", clr,nacHo noAn|4caHrre cflopa3yMeHrir c

l43nbrH'lte.nHa,,ly'HoBauluy' rl Mper<u".

14.2. Tosa oneparuBHo cnopa3yMeHre Moxe Aa 6-hAe npeHpareHo c s3ahMHo nrcMeHo

cbfracre Ha aSeTe ctpaHI.

qreH 15

npoMeHk a cnopa3yMeHxero

15,1. Hacrorqoro onepatriaHo cflopa3yMeHre Moxe Aa 6bAe npoMeHnHo c o6ulo cbr./rac e

s n,lcMeHa QopMa Ha noAnuca,ntTe ro ctpaHr.

15.2, HanpaBeHure r3MeHeHrir Ha oneparuBHoro cnopa3yMeH e ce noAn,rcsar or Asete
crpaP.u u ca B cu^a Ao u3ThqaHero Ha cpoxa Ha cnopa3yMeHurra 3a npeAoctaatHe Ha 6e3B!3Me3AHa

noMoLq no npoeRTure no MCE, no Koxro l4AnnA e 6eHeOuqxeHr.



qreH 16

npexoAH, ti 3aMbqxrerH, pa3nopeA6x

15.1. Hepa3AerHa .iacr oT HacTorqoro onepaThaHo coopa3yMeHre e u AHe(c | ..O6q,l

ycnoBrr" oT Cnopa3yMeHrrTa 3a npeAocmBrHe Ha 6$BBMe3AHa noMoq no npoekfl/re, cb-
OrHaHckpaHr no MexaH!€Ma 3a cBlp3aaHe Ha EBpona, cexrop,,TpaHcnopr.,, no (ohro IAnnA e
6eHe6,luxeHT.

Haoonqoro cnopa3yMeHre ce noAnrica I qerxpx eAHoo6pa3H, e$eMnrrpa - no Asa 3a acrRa or
CTDAH|4TE.

3a M I4H,lCTEPCTBOTO; 3a sEHEo14L{14EHTA:

JlaBrl

14Barro Moc{o6aKr,l 143nln

MxHrcrbp Ha rpaH
hH0oPMaquoHH

cao6qeHrirTa

,lBaH rlBaHog

ArpeKrop Ha Au

areHqr
,qyHao"

l,lBaHxqKa EB'{eaa

fnaBeH c,{eroBoAxren
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ПРИЛОЖЕНИЕ ТОЧКА 3 

 

Приложение А – Чертежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ТОЧКА 3 

 

Приложение Б - Координати на строителните работи и оценените 

строителни площи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уведомление за инвестиционно предложение "Подобряване 

на навигационните условия на румънския-български общ 

сектор на Дунав", Приложение Б, Координати на 

строителните работи и оценените застроени площи 

 

  

1 

 

Сценарий 1  

Дейност 

YTM 35 Координати 

X Y 

1.  Гарла Маре – румънски сектор 

Зoнa на отлагане на драгирания 

материал  

П_хектари = 38,6 

 

159647 4903070 

159920 4903120 

160816 4902885 

160878 4902642 

160666 4902507 

159818 4902937 

2. Салчя– румънски сектор 

Зoнa 1 на отлагане на драгирания 
материал – левия бряг 
П_хектари = 92,3 

170932 4893028 

171243 4892954 

171951 4892109 

171958 4891930 

171704 4892073 

171704 4892233 

171089 4892703 

Зoнa 2 на отлагане на драгирания 
материал – десния бряг 
П_хектари = 27,2 

171968 4893346 

172136 4893472 

172777 4892945 

174603 4891458 

173906 4891639 

172570 4892431 

3. Богдан Сечан– румънски сектор 

- 
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Сценарий 1  

Дейност 

YTM 35 Координати 

X Y 

4. Добрина - румънски сектор 

Зoнa 1 на отлагане на драгирания 
материал  
П_хектари = 20,6 

178279 4857817 

179290 4857691 

179983 4857346 

179129 4857518 

Зoнa 2 на отлагане на драгирания 
материал  
П_хектари = 16,3 

181676 4857578 

181378 4857527 

181295 4857390 

181367 4857267 

181667 4857196 

182207 4857154 

181751 4857376 

5. Беше - румънски сектор 

Зoнa 1 на отлагане на драгирания 
материал  
П_хектари = 54,2 

256684 4848030 

256884 4848172 

257332 4848072 

258408 4847531 

258479 4847432 

258143 4847413 

256877 4847845 

Зoнa 2 на отлагане на драгирания 
материал  
П_хектари = 11,2 

258579 4847422 

258709 4847563 

259340 4847060 

258807 4847223 
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Сценарий 1  

Дейност 

YTM 35 Координати 

X Y 

Pазширяване на острова 
П_хектари = 11,0 

256820 4848174 

256555 4848157 

256482 4848038 

256580 4847891 

257384 4847634 

257785 4847499 

256793 4847872 

256672 4848005 

256723 4848111 

Създаване на острова  
П_хектари = 13,7 

259277 4846225 

259509 4846249 

259813 4846132 

260151 4845861 

259998 4845864 

259636 4846051 

259452 4846076 

Защита на брега 
П_хектари = 0,86 

255501 4848433 

256462 4848487 

257321 4848316 

258243 4847869 

6. Корабия - румънски сектор 

Зoнa на отлагане на драгирания 

материал  

П_хектари = 26,2 

300335 4848635 

300196 4848722 

300114 484887 
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Сценарий 1  

Дейност 

YTM 35 Координати 

X Y 

300096 4849077 

300319 4849111 

300620 4849036 

300828 4848735 

301072 4848578 

300713 4848675 

300513 4848687 

7. Белене - български сектор 

Шеврон 1 
П_хектари = 5,1 

356038 4838643 

355693 4838931 

355814 4839044 

356351 4838922 

Шеврон 2 

П_хектари = 5,1 
 

357390 4838327 

357046 4838601 

357177 4838725 

357700 4838603 

Защита на брега  

П_хектари = 0,51 
 

357122 4839180 

358004 4839053 

358783 4838842 

Зoнa с буни  
П_хектари = 3,71 

358554 4838781 

358651 4838874 

359021 4838119 

359194 4838297 

361563 4835948 
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Сценарий 1  

Дейност 

YTM 35 Координати 

X Y 

Зoнa на отлагане на драгирания 

материал 
П_хектари = 37,5 

362572 4835090 

362419 4834991 

361624 4835564 

361297 4836017 

8. Вардим - български сектор 

Зoнa 1 на отлагане на драгирания 
материал 
П_хектари = 90,6 

374992 4831465 

377328 4832876 

379013 4833073 

376866 4832482 

375376 4831986 

Зoнa 2 на отлагане на драгирания 
материал 
П_хектари = 68,9 

381434 4834336 

379953 4834120 

380928 4833743 

382463 4833880 

380883 4834152 

Зoнa 3 на отлагане на драгирания 

материал 

(същото и в Янтра) 
П_хектари = 45,1 

383210 4833545 

383499 4833837 

384666 4834026 

384188 4833651 

9. Янтра - български сектор 

Зoнa на отлагане на драгирания 

материал 

(използвани както за Янтра, така 

и за Вардим) 
П_хектари = 45,1 

383210 4833545 

383499 4833837 

384666 4834026 

384188 4833651 
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Сценарий 1  

Дейност 

YTM 35 Координати 

X Y 

10. Батин - български сектор 

Зoнa 1 на отлагане на 

драгирания материал – 

нагоре 
П_хектари = 13,25 

390386 4836427 

391173 4837083 

391445 4837124 

391556 4837072 

390993 4836789 

11. Косуи - български сектор 

Pазширяване на острова 1 – 

нагоре 
П_хектари = 16,6 

473668 4878677 

473272 4878670 

473165 4878728 

473416 4879068 

474536 4879655 

473342 4878773 

Pазширяване на острова 2 – 

надолу 
П_хектари = 34,4 

476957 4880042 

475919 4880063 

475859 4880245 

476436 4880593 

477266 4880588 

477943 4880348 

476143 4880174 

12. Попина - български сектор 

Създаване на острова  
П_хектари = 46,4 

492044 4886556 

492437 4887151 
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Сценарий 1  

Дейност 

YTM 35 Координати 

X Y 

493455 4887530 

493522 4887385 

493234 4887137 

Зoнa 1 на отлагане на 
драгирания материал (левия 
бряг) 
П_хектари = 20,9 

492639 4886138 

493195 4886439 

493555 4886496 

493632 4886338 

493587 4886181 

 

Зoнa 2 на отлагане на 
драгирания материал  
П_хектари = 80,7 

493924 4886865 

494330 4887147 

495146 4887111 

496266 4886662 

495192 4886635 

494236 4886705 

Защита на брега 
П_хектари = 0,77 

493459 4887662 

494212 4887737 

494844 4887625 

495297 4887333 

495930 4887261 

 

 


