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СПИСЪК ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. Приложение 13.1 – Регистър становища по ДЕО и ДОСВ след обществен достъп и 

обществено обсъждане за ПУРБ на ЧРБУВ;  

2. Приложение 13.2 – Становище по Екологична оценка № 6-2/2016г. 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

БАН  Българска академия на науките 

БВП 

БД 

Брутен вътрешен продукт 

Басейнова дирекция 

БДС 

БДЧР      

Брутна добавена стойност 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

БЕК Биологичен елемент за качество 

БИ Биотичен Индекс 

БИМФ Биотичен индекс за макрофитите  

БПК5      Биологична потребност от кислород за 5 денонощия 

БС Басейнов съвет 

ВЕЦ       Водна електрическа централа 

ВиК        Водоснабдяване и канализация 

ВСБ      Водно стопански баланс 

ВТ        Водно тяло 

ВХ Водоносен хоризонт 

ГИС     Географска информационна система 

ГК        Градска канализация 

ГПСОВ   Градска пречиствателна станция 

ДКЕВР    Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 
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ДЕП Добър екологичен потенциал 

Е.Ж.     Еквивалент жител 

ЕИО Европейска икономическа общност 

ЕК        Европейска комисия  

ЕП Екологичен потенциал 

ЕПМ Експериментален пречиствателен модул 

ЕС        Европейски съюз 

ЗБР       Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ         Закон за водите 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗРА       Закон за рибарството и аквакултурите 

ЗС Заинтересовани страни  

ЗЗТ        Закон за защитените територии 

ИАОС   Изпълнителна агенция по околна среда 

ИВП     Институт по водни проблеми 

ИВТ Изкуствен воден обект 

КПКЗ    Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията 

МЗХ      Министерство на земеделието и храните 

МЗБ Макрозообентос 

МЕП Максимален екологичен потенциал 

МОСВ   Министерство на околната среда и водите 

МП Мониторингов пункт 

МПС Моторно превозно средство 

МТ         Министерство на транспорта 

МРРБ    Министерство на регионалното развитие и благоустройство 
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МФ Макрофити 

НИМХ - БАН Национален институт по метеорология и хидрология към Българска академия 

на науките  

НСИ      

НСМВ 

НСМОС 

Национален статистически институт  

Национална система за мониторинг на водите 

Национална система за мониторинг на околната среда 

ОВ Отпадъчни води 

ОП Обществена поръчка 

ОПОС     Оперативна програма „Околна среда” 

ОПР Отчети за приходи и разходи 

ОПРСР  

ПАВ 

Оперативна програма „Развитие на селските райони” 

Полициклични ароматни въглеводороди 

ПДК    

ПИК 

Пределно допустими концентрации 

Процес на интеркалибрация 

ПоМ 

ПРЗ 

Програма от мерки 

Препарати за растителна защита 

ПС      Прагови стойности 

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПВТ     Подземно водно тяло 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

ПУРБ    План за управление на речния басейн 

РБ Речен басейн 

РБУ Район за басейново управление 

РГ         Работна група 
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РДВ      Рамкова директива за водите 

РИ Референтен индекс (по макрофити) 

РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 

РР Разрешителни и регистри 

РС Релевантни стойности 

РФ  

СКОС 

Рибна фауна 

Стандарти за качество на околната среда 

СМВТ  Силно модифицирано водно тяло 

СОЗ Санитарно – охранителна зона 

СПСОВ Селищна пречиствателна станция за отпадъчни води 

ТИ Трофичен индекс (по макробезгръбначна фауна) 

ФБ Фитобентос  

ФП Фитопланктон 

ФХ  

ХМЕК 

Физико-химичен 

Хидроморфологични елементи за качество 

ХМС Хидроморфологично състояние 

ХПК 

ЧР 

Химическа потребност от кислород 

Черноморски район 

ЧРБУ Черноморски район за басейново управление 

ШО Широка общественост 

AQEM  

 

 

CPOM 

The development and testing of an Integrated Assessment System for 

Ecdogica/Quality of Streams and River throughout Europe using Bentic 

Macroinvertebrates 

Coarse Particular Organic Matter 
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EFI 

EMPE 

EQR 

FAME  

 

FPOM 

FIDESS 

ICPDR  

IPS  

IPPC 

 

ISO 

JICA 

JDS 

European Fish Index  

The European Monitoring and Evaluation Programme 

(Ecological quality ratios) 

Development, valuation and Implementation of standardised fish – based 

Assesment Method for Ecological stasus of europian rivers 

Fine Particular Organic Matter 

Fish-based Decision Support System 

International Commision for Protection of Danube River 

Index of polluosensitinty / Биотичен диатомен индекс 

Интегрирана превенция и контрол на замърсяването, съгласно Директива 

96/61/ЕС 

International Organization for Standardization 

Japaneese International Cooperation Agеncy 

Joint Danube River Survey 

M-AMBI Modified - Azit Marine Biotic Index 

SWIFT Screening methods for Water data InFormaTion 

TRIX  

WISE  

 

Trophical Index of dearine system / Трофичен индекс ( по фитопланктон) 

Water Information System for Europe (Информационна система за води на 

Европа) 

 

  

  

  

  

 

  



                               План за управление на речните басейни 

в Черноморски район за басейново управление на водите (2016-2021 г.) 
 

7 

 Басейнова дирекция „Черноморски  район”  

 

 

РАЗДЕЛ 13. 

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
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13.1. НОРМАТИВНА РАМКА ЗА ЕО 

По отношение на ПУРБ следва да бъдат приложени процедурите за Екологична оценка 

(ЕО), съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Оценка на съвместимост (ОС), 

съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). След включването в ПУРБ на 

целесъобразните предложения от консултациите с обществеността и условията и мерките от 

Становището по ЕО, както и от изготвените екологични оценки, окончателно подготвеният 

ПУРБ се приема от Министерски съвет. 

Възлагането на изготвянето на ЕО на ПУРБ е съгласно изискванията на чл.83, ал. 1 от 

ЗООС, като условията и реда за това са регламентирани в Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО)
 1
.  

Съгласно чл.151, ал.2, т.1, буква „к“ на Закона за водите ПУРН се приема от 

Министерски съвет, във връзка с което, на основание чл.4, т.1 от наредбата за ЕО, 

компетентен орган за процедурата по ЕО за плана е Министърът на околната среда и водите, 

като същият е компетентен и за провеждане на процедурата по ОС. 

ПУРБ попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 от ЗООС, но не е включен изрично в 

приложенията към Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми. Предвид това за него трябва да бъде проведена и процедура по оценка на 

съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони, съгласно разпоредбите 

на чл. 31, ал. 1 във връзка с ал.4 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата 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, която се извършва чрез 

процедурата по ЕО по реда на ЗООС при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на 

глава трета от Наредбата за ОС. 

ЕО е разработена в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/42/EО, 2 

транспонирана в националното законодателство с Наредбата за условията и реда на 

извършване на екологична оценка на планове и програми,  приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 

г., обн. ДВ, бр. 57/ 2004 г. и съответните документи и ръководства и следните ключови 

документи, свързани с процеса по изготвяне на ЕО: Закон за опазване на околната среда 

(ЗООС) – обн. ДВ, бр. 91/2002 г(вкл. и изм. и доп ДВ бр.62/2015 г.  (Глава седма, раздел I) и 

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 

последствията от тях (ДВ, бр. 5 от 2016 г.), с които се транспонира Директива 2012/18/ЕС 

на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на 

опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и 

последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета); Закон за биологичното разнообразие 

(ЗБР) – обн. ДВ, бр. 77 /2002 г.; Закон за водите – обн. ДВ, бр. 67/1999 г.; Наредба за 

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

                                                             
1 Наредба за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 

от 24.06.2004 г. 
2 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на 

последиците на някои планове и програми върху околната среда. 
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проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 

зони (Наредба за ОС) – обн. ДВ, бр. 73 /2007 г.  

Основната цел на Екологичната оценка (ЕО) е да допринесе за интегрирането на 

въпросите на околната среда в подготовката на ПУРБ и да осигури по-високо ниво на защита 

на околната среда и постигане на устойчиво развитие на територията на Басейнова дирекция 

„Черноморски район“. 

13.2. ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА  

 Преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и ОС на ПУРН. 

С писмо изх.№04-01-279(2)/10.12.2015г. Басейнова дирекция „Черноморски район“  

внесе писмено запитване с приложен списък с мерките, които се очаква да бъдат включени в 

ПУРБ, в Министерство на околната среда и водите. От компетентния орган беше получен 

отговор, че планът попада в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал.1 на ЗООС и съгласно 

предоставения списък с мерки той определя рамката за развитие на инвестиционни 

предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. С писмото са дадени изисквания към 

обхвата на екологичната оценка, посочено е че процедурата по оценка за съвместимост по 

смисъла на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие се провежда чрез процедурата по 

ЕО и са указани последващите действия, които следва да се предприемат за провеждане на 

процедурата. 

 Изготвяне на схема за провеждане на консултации и задание за  обхват и 

съдържание  на Доклада за ЕО. 

В съответствие с указанията бяха изготвени Задание за обхват и съдържание на 

доклада за ЕО, схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите 

органи и трети лица и уведомление по Наредбата 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) и внесени от БДЧР с 

писмо с изх.№ 04-01-196(6)/06.07.2016г.  

С писмо на МОСВ с изх.№ 05-08-5157/22.07.2016 г. е изразено становище по 

заданието, схемата и уведомлението. Със същото писмо БДЧР е уведомена, че проектът на 

ПУРБ е допустим при съобразяване на произтичащите от него планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с режимите на защитените територии и зони и, че същият има 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, съответно е 

необходимо изготвянето на доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) върху 

предмета и целите на опазване на защитените зони.  

 Изготвяне на доклад  за ОС, Доклад за ЕО, в т.ч. и нетехническо резюме. 

Изработването на Доклада за Екологична оценка и Доклада за Оценка на съвместимост 

с целите и предмета на защитените зони и защитените територии на Плана за управление на 

речните басейни  бе извършено от екип от независими експерти  
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При изготвянето на Доклада за оценка за съвместимост са изпълнени указанията на 

Министерство на околната среда и водите, както и допълнителните бележки и препоръки от 

становище на МОСВ с изх. № 05-08-5157/17.11.2016 г. Докладът за ЕО на проекта на ПУРБ е 

изготвен като документ със съдържание, съгласно изискванията на чл.86, ал.3 от ЗООС. Като 

самостоятелно приложение е  изготвено и представено  нетехническо резюме. Неделима част 

от него е изготвеният Доклад за оценка на степента на въздействие на ПУРБ, върху предмета 

и целите на опазване на защитените зони. ДОСВ е оценен с положителна оценка на 

качеството, след което е публикуван на интернет страницата на МОСВ. В рамките на 

предвидения в Наредбата за ОС едномесечен срок за достъп на обществеността до доклада, в 

МОСВ не са получени мотивирани писмени становища и не е постъпила информация, 

попадаща в хипотезата на чл. 23, ал. 6 от Наредбата за ЕО и чл. 36, ал. 9 от Наредбата за ОС. В 

ДОСВ са идентифицирани природните местообитания и видовете, предмет на опазване в 

защитените зони, които могат да бъдат засегнати от реализирането на плана. Анализирани са 

предвидените в ПУРБ мерки и въздействието им върху елементите от националната 

екологична мрежа и въз основа на това е направено обобщено заключение за липса на 

значителна степен на отрицателно въздействие върху целостта, предмета и целите на опазване 

на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, които могат да бъдат засегнати от 

реализирането на ПУРБН в ЧРБУ. 

Резултатите от извършената екологична оценка, в т.ч. и оценката за съвместимост с 

предмета и целите на опазване на защитените зони, са подробно описани в Доклад за 

Екологична оценка на ПУРБ (екологична част на плана или програмата с всички приложения 

към него), Нетехническо резюме и Доклад за ОСВ на ПУРБ, публикувани на интернет 

страницата на БДЧР, в раздел „ПУРБ”, подраздел  „Екологична оценка”. 

 Организиране и провеждане на консултации и отразяване на резултатите от 

тях. 

В хода на процедурата по екологична оценка са проведени консултации, в т.ч. 

обществено обсъждане, резултатите от които са съобразени мотивирано и по подходящ начин 

в документацията по екологична оценка. Не са получени отрицателни становища и 

възражения, в т.ч. по законосъобразност, по време на консултациите. 

Съгласно чл. 19, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми, Басейнова дирекция "Черноморски 

район"  проведе консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които 

има вероятност да бъдат засегнати от плана по изготвена за целта схема.  

Заданието за обхват и съдържание на доклада за ЕО и схемата за провеждане на 

консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица бяха представени на 

компетентните ограни и обществеността. 

БДЧР публикува на 31.10.2016 г. Съобщение за провеждане на консултации за 

Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район 

за басейново управление 2016-2021 г. Бяха проведени консултации по доклада за ЕО на плана 

и с компетентния орган по чл. 4 (МОСВ), както и със съответния компетентен орган по чл. 13, 
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ал. 1 (МЗ) от Наредбата за ЕО, като им бе предоставена документацията на хартиен и на 

електронен носител за становище, заедно със Съобщението за провеждане на консултации. 

Съобщението е публикувано на интернет страницата на МОСВ. До всички заинтересовани 

лица, изписани в Схемата за провеждане на консултации, бяха изпратени уведомителни 

писма, заедно със Съобщението за провеждане на консултации. 

Проектът на ПУРБ в Черноморски РБУВ и Екологичната оценка на плана, заедно с 

всички приложения към нея, бяха на разположение на заинтересованите страни в сградата на 

Басейнова дирекция „Черноморски район” и публикувани на електронната страница на 

дирекцията (http://www.bsbd.org), в раздел „ПУРБ”, подраздел  „Екологична оценка”. 

След приключване на консултациите по чл. 20, ал. 1 в сградата на Басейнова дирекция 

"Черноморски район" гр. Варна, заседателна зала, бе проведено обществено обсъждане на 

доклада за Екологична оценка, Доклада за ОСВ и всички приложения към него и проекта на 

ПУРН в Черноморски РБУ. Получените писма и становища в 30-дневния срок за обществен 

достъп до Доклада за ЕО, по време на общественото обсъждане и след него, са изписани в 

„регистър на постъпили становища“, приложение към Доклада за ЕО
3
 и Приложение №13.1. 

към ПУРБ   

  Организиране и провеждане на обществено обсъждане. 

Съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. 

ДВ бр. 12/12.02.2016 г.) бе проведено обществено обсъждане на доклада за Екологична 

оценка на проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район за 

басейново управление 2016-2021 г.  

На 1 декември 2016 г. в сградата на БДЧР на улица „Панагюрище“ №17 се проведе 

обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на Плана за управление на речните 

басейни и приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост, и проекта на ПУРБ. В 

него взеха участие представители на общински администрации, Областна администрация – 

Добрич, Асоциация по ВиК - Добрич и „Напоителни системи“ ЕАД – Клон Черно море“.  

Изработването на докладите по Екологична оценка и оценка на съвместимост с целите и 

предмета на защитените зони и защитените територии на Плана за управление на речните 

басейни в Черноморски район е извършена от екип от независими експерти от “Еко Логистик 

А“ ЕООД  

Становище по ЕО   

С писмо изх. №04-01-196(28)/05.12.2016г., БДЧР внесе Искане за издаване на 

становище по ЕО. Със  Заповед № РД-704/05.12.2016 г. на министъра на околната среда и 

водите е проведено заседание на Междуведомствена комисия – специализиран състав на 

ВЕЕС на 13.12.2016 г. След него на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО, обн. ДВ, 

бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.), във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за 

                                                             
3http://www.bsbd.org/bg/eo_purb_2016_2021.html 
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биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 36, ал. 10 и 11 от Наредбата 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 на 16.12.2016 г. е издадено 

Становище по екологична оценка № 6-2/2016 г. на Министъра на околната среда и водите за 

съгласуване на Проект на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморски 

район за басейново управление (ЧРБУ) 2016-2021 г. 

Съгласно ДЕО на ПУРБ в ЧРБУВ 2016-2021 и Становище по ЕО № 6-2/2016 г. на 

министъра на околната среда и водите, цялостното въздействие от изпълнението на Плана и 

неговата програма от мерки се очаква да бъде комплексно положително по отношение на 

околната среда и човешкото здраве. Проектът на ПУРБ е съобразен и не влиза в противоречие 

с наличните стратегически документи на национално и европейско ниво, имащи отношение 

към него, включително и с такива, поставящи цели по опазване на околната среда. Всички 

цели на проекта на ПУРБ са насочени към опазване на околната среда. 

Становището по Екологична оценка е публикувано на интернет страницата на МОСВ
4
 

и представено в Приложение 13.2. към ПУРБ. Всички промени, в резултат от описаните в 

становището мерки и условия са отразени в настоящият ПУРБ. 

Заключения от извършените ЕО и ОС  

От направеният анализ в Екологичната оценка на ПУРБ могат да бъдат направени 

следните изводи: 

 Проектът на ПУРБ и програмата от мерки към него са насочени изцяло към опазване 

качествата на повърхностните и подземни води в района и поддържане и 

възстановяване на доброто им екологично и химично състояние, както и за съхранение 

на водните ресурси и балансираното функциониране на водните екосистеми в 

териториалния обхват на Басейнова дирекция Черноморски район. 

 Екологичната насоченост на ПУРБ 2016-2021 е в съответствие с целите при 

управление на водите, заложени в Директива 200/60/ЕС (РДВ) и се обуславя от целите 

за опазване на околната среда, насочени към предотвратяване на влошаването и 

постигане на добро количествено и качествено състояние/потенциал на подземните и 

повърхностните води 

 Анализът на очакваното въздействие на Плана и заложените мерки спрямо „нулевата 

алтернатива“ показва, че предпочитано от гледна точка на въздействието върху ОС и 

човешкото здраве е реализирането на алтернатива 2 - реализирането на ПУРБ на ЧР и 

програмата от мерки към него, като се вземат предвид констатациите и препоръките на 

ДОСВ и ДЕО. 

 Проектът на ПУРБ и програмата от мерки към него не са в противоречие и са 

синхронизирани с целите за опазване на околната среда и човешкото здраве, включени 

в анализираните европейски и национални документи стратегически документи, 

планове и програми. Това гарантира опазване на водните ресурси, 

запазване/подобряване качествата на водите и  съхранение на водните екосистеми в 

РБългария. 

 Анализът и оценките на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото 

здраве дават основание да се твърди, че при изпълнението на ПУРБ – Черноморски 

                                                             
4 http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17286 
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район и програмата от мерки към него за периода 2016-2021г. не се очакват значителни 

отрицателни последици, не се значителен отрицателен кумулативен ефект както и 

значителни трансгранични въздействия върху околната среда и здравето на хората на 

територията на други съседни държави 

 

 

След екологичния преглед на разработения ПУРБ чрез анализ и оценка на 

потенциалните въздействия на неговите цели и мерки за постигането им, заключението на 

екипа от независими експерти е, че ПУРБ (2016-2021г.) в Черноморски РБУ и програмата от 

мерки към него е предпоставка за постигане на интегрирано управление на водите на 

територията на ЧР и ще окаже цялостно положително въздействие върху околната среда и 

човешкото здраве. 


