СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА НА ПЛАНА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ
В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН (2016-2021 г.)
На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване
на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ, бр.
12/2016 г.) е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Доклад
за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни в
Черноморски район (2016-2021 г.).
1.

Информация за възложителя:

Басейнова дирекция „Черноморски
инж.Десислава Консулова - Директор

район"

(БДЧР),

представлявана

от

Пълен пощенски адрес: гр. Варна 9000, ул."Панагюрище" №17
Телефон: 052/631 447; факс 052/631 448; ел. поща: bdvarna@bsbd.org
Лице за връзка: инж. Светлана Пенчева, директор Дирекция „Планове и
разрешителни“, тел. 052/687 459.
2.

Обща информация за предложения план
а) Основание за изготвяне на плана

Планът за управление на речните басейни в Черноморски район 2016-2021 г.
(ПУРБ) е изготвен съгласно изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) и
чл. 13 на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 23.10.2000 г.
за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за
водите (РДВ).
б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана
Планът за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново
управление (ЧРБУ) се изготвя за периода 2016-2021 година.
Първият ПУРБ на ЧРБУ е публикуван в началото на 2010 г. и обхваща периода до
2015 година. Съгласно изискванията на чл. 14 от РДВ и чл. 159, ал. 1 от ЗВ, ПУРБ се
преразглежда и актуализира на всеки шест години след първоначалното му
публикуване.
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Не се предвиждат етапи при изпълнението на ПУРБ. Планираните мерки се
изпълняват през целия период на действие на плана, след приемането му от
Министерски съвет, като за част от мерките стартирането е обвързано с осигуряване на
финансиране.
в) Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за помалки територии) с посочване на съответните области и общини:
Черноморският район за басейново управление включва всички реки,
формиращи своите течения главно на българска територия, които се вливат в Черно
море направо или посредством крайморски езера и заливи, включително вътрешните
морски води и териториалното море. Той обхваща 16567,93 км2 от сухоземната
територия и 6 358 км2 акватория, което представлява 14,9 % от територията на страната
и 100% от акваторията на Черно море.
Административните граници в страната не съвпадат с границите на ЧРБУ и
речните басейни в него. В Черноморски район за басейново управление попадат
изцяло или частично 627 населени места, 47 общини и 8 области.
Черноморски район за басейново управление обхваща водосборните области на
реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, в това число и
прилежащи езера, обособени в следните речни басейни:
-

Добруджански Черноморски реки
река Провадийска
Дерета Приселци-Черноморец
река Камчия
Севернобургаски реки
Мандренски реки
Южнобургаски реки
река Велека
река Резовска

г) Засегнати елементи на Нацоналната екологична мрежа (НЕМ)
Към защитените територии (съгласно глава трета от Закона за защитените
територи - ЗЗТ) в Черноморски район, които включват опазване на местообитания на
животински и растителни видове се отнасят 4 природни парка, 10 бр. резервати, 11 бр.
поддържани резервати,
101 бр. защитени местности, 60 бр. природни
забележителности.
На територията на ЧРБУ изцяло или частично попадат 54 защитени зони (ЗЗ) (по
смисъла на чл. 6, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и т. 1 от
Решение на Министерския съвет № 122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.)) за
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опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по Директива
92/43/EИО за местообитанията..
На територията на ЧРБУ изцяло или частично попадат 25 защитени зони (ЗЗ) (по
смисъла на чл. 6, ал. 1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и т. 1 от
Решение на Министерския съвет № 122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.)) за
опазване на дивите птици.
д) Основни цели на плана
Основните цели на плана са екологичните цели, определени в чл. 4 на РДВ и
целите за опазване на околната среда по чл. 156а от ЗВ.
Целите за повърхностните води са:






предотвратяване влошаването на състоянието на всички повърхностни водни
тела;
опазване, подобряване и възстановяване на всички повърхностни водни тела за
постигане добро състояние на водите;
опазване и подобряване качеството на водите във всички изкуствени и силно
модифицирани водни тела и постигане на добър екологичен потенциал и добро
химично състояние на повърхностните води;
предотвратяване, прогресивно намаляване и прекратяване наведнъж или на
етапи на замърсяването от емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и
приоритетно опасни вещества;
Целите за подземните вода са:

 недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води
и предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни водни тела;
 опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела,
осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на подземните
води и постигане доброто им състояние;
 идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива
тенденция за повишаване на концентрацията на всеки замърсител с цел
непрекъснато намаляване замърсяването на подземните води;
Целите за зоните за защита на водите са постигане на целите на
законодателството, по силата на което е определена или обявена зоната.
е) Финансиране на плана
Програмата от мерки е основен инструмент за постигане целите на ПУРБ на
ЧРБУ. Тъй като тя интегрира в себе си разнообразни мерки на база конкретните цели за
подобряване състоянието на повърхностните и подземните водни тела (голяма част от
които са инвестиционни) в ПУРБ е предвидено те да бъдат изпълнявани от голям брой
институции, организации и икономически субекти.
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Мерките са планирани на ниво „район за басейново управление”, „водно тяло”
или „зона за защита на водите“, но отговорни за тяхното прилагане не са единствено
компетентните органи за управление на водите, а широк кръг от заинтересовани
страни.
Източниците на финансиране на мерките в някои случаи съвпадат с отговорните
институции/икономически субекти, но това не винаги е така. Като цяло би могло да се
обобщи, че финансирането на мерките в ПУРБ бива собствено (със собствени
финансови средства на отговорната институция/икономически субект) и външно. Найчесто мерките от ПУРБ се финансират от държавния бюджет, общинските бюджети,
европейски фондове и програми (Оперативна програма „Околна среда“, „Програма за
развитие на селските райони“ и др.), Предприятието за управление на дейностите за
околна среда (ПУДООС).
Част от мерките, предвидени в ПУРБ на ЧРБУ са административни и не изискват
финансиране.
ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие на нормативно
регламентирано изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма
за участие на обществеността
При изготвянето на ПУРБ на ЧРБУ са спазени предвидените сроковете и етапи в
Закона за водите, а именно изготвяне на:
● График и Работна програма за разработването на ПУРБ - най-малко три
години преди началото на периода, за който се отнася планът;
● Междинен преглед на значимите проблеми в управлението на водите - наймалко две години преди началото на периода, за който се отнася планът;
● Проект на ПУРБ - най-малко една година преди началото на периода, за който
се отнася планът.
● ПУРБ – актуализира се на всеки 6 години.
Съгласно чл. 168а от Закона за водите при разработването, извършването на
прегледа и актуализирането на плановете за управление на речните басейни се
осигурява информация на обществеността за планираните мерки и достигнатите
резултати от тяхното прилагане.
Документите по всеки един от гореизброените етапи са публикувани и
предоставени за обсъждане и коментар от обществеността за минимум 6 месеца. По
проекта на ПУРБ са проведени над 20 срещи-консултации с обществеността.
3. Орган, отговорен за прилагането на плана
Компетентен орган по прилагането на ПУРБ в ЧРБУ е Басейнова дирекция
„Черноморски район".
4. Орган за приемане /одобряване/утвърждаване на плана
ПУРБ на ЧРБУ се утвърждава от Министерския съвет. Съгласно чл. 160 от ЗВ
плановете за управление на речните басейни и актуализирането им се приемат от
Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите.
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5. Място за публичен достъп и време за запознаване с проекта на ПУРБ на
ЧРБУ, доклада за Екологична оценка на проекта на ПУРБ на ЧРБУ с всички
приложения и материалите към него
Проектът на ПУРБ на ЧРБУ, докладът за Екологична оценка на проекта на ПУРБ
на ЧРБУ с всички приложения и материалите към него (вкл. нетехническо резюме на
Доклада за ЕО и Доклада за оценка на степента на въздействие върху защитените
зони), както и проекта на ПУРБ, са предоставени за достъп в сградата на Басейнова
дирекция „Черноморски район“ – гр.Варна, ул. „Панагюрище“ № 17, всеки работен ден
от 9:00 до 17:30 часа в продължение на 30 дни, считано от 31.10.2016 година.
Лице за връзка: инж. Светлана Пенчева, директор Дирекция „Планове и
разрешителни“
Документите са публикувани и на уеб-страницата на БДЧР – www.bsbd.org
http://www.bsbd.org/bg/eo_purb_2016_2021.html
– Доклад по екологична
оценка с приложения, в т.ч. нетехническо резюме на доклада за екологична оценка и
доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони
http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5493788.html – Проект на ПУРБ (2016-2021)
и на уеб-страницата на МОСВ:
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=572

6. Начин на изразяване на становищата
Становища и мнения се приемат до 30.11.2016г, включително:
 на място в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ –
гр.Варна, ул. „Панагюрище“ № 17, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа;
 по пощата - на същия адрес;
 по електронна поща - bdvarna@bsbd.org
7. Обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка (ДЕО), Доклада
по оценка степента на въздействие (ДОСВ) и Плана за управление на речните басейни
в Черноморски район
На 01.12.2016 г. от 10:30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски
район“ гр.Варна, заседателна зала, ще се проведе обществено обсъждане на ДЕО, в т.ч.
ДОСВ и проекта на ПУРБ на ЧРБУ. Всички заинтересовани страни в управлението на
водите в Черноморски район са добре дошли да се включат и да изразят на място
своите становища и мнения.
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